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Torsdag 27. okt.
Søren Krogh & ORCHÆZTER
Kroghs sidste cd, ”Silhuetter” fik fremragende anmeldelser og blev nomineret
Kl. 20:30 Søren
til Danish Music Award for ”Årets Bedste Folk-udgivelse” og til Danish Music Award

Forsalg 50,-/Dør 70,- for ”Årets Bedste Visealbum”. Til dem som ikke kender Søren Krogh, er der ikke så

Folk/Roots i
Raschs Pakhus

meget andet end at sige: stift bekendtskabet her på »spil dansk dagen«!

Wolfstone er sammen med Runrig, Skotlands førende orkestre indenfor folk-rock genren. Musikken er skotsk folk(SCO)
rock, som vi også kender den fra Runrig. Vilde melodier
og smukke airs – udsat for guitar, violin, sækkepibe og percussion. Bandets medlemmer er
stærkt inspireret af deres egne rødder i de skotske Highlands. De rutinerede musikere tager
afsæt i traditionel keltisk musik og får tradition og rockmusik til at gå op i en højere enhed.

Fredag 28. okt.
Kl. 20:00
95,-/120,-

SKO/TORP

gav genlyd i det musikalske Danmark, da sangeLørdag 29. okt. Det
ren Søren Sko og musikeren Palle Torp fandt sami 1989. Året efter løftede de den melodiske
Kl. 21:00 men
danske poprock et par niveauer op med deres første album »On A Long Lonely Night«. Syv

Unum.
siddepladser

gik de hver til sit, og i dag – yderligere syv år senere – er de fundet sammen
175,-/195,- årigen.senere
De suppleres af bassisten Thorbjørn Appel og Rolf Hansen på pedal-steel og elektrisk
guitar. En særlig aften i Musikhuzet med alle de gode gamle samt en håndfuld helt nye
sange – og hvem ved – måske også til en ny plade?

ANGU(akustisk)
DUO

Fredag 4. nov.
Sted: Kl. 20:00
Scala Gudhjem,
Brødegade 10

Den grønlandske Angu Motzfeldt er på gaden med sit
flotte debutalbum. Angu er som musiker og sangskriver
et tidstypisk udtryk for den moderne globalisering, et
kunstnerisk hybridfænomen. Født i 1976 i Julianehåb, lever som musiker i
København, skriver sine tekster på engelsk. En samling sange, der er gennemsyret af melankolske længsler og en understrøm af uopfyldte drømme.

50,-/70,-

Lørdag 5. nov.
Kl. 22:00
180,-/200,NYT ALBU M:
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FOLKROCK i stil
med RUNRIG

Wolfstone

KASHMIR

KASHMIR – Bandet, der gav 90’er-generationen stemme – er, gennem hårdt arbejde og en stribe albums, blevet et af de få
bands, der har været med til at definere en generation og dens verdensoplevelse som en musikalsk epoke. Med 14 år på bagen er de fire herrer efterhånden
garvede veteraner på den danske rockscene, men ikke desto mindre altid på udkig efter nye måder at forfine og videreudvikle deres raffinerede musikalske udtryk. Kashmir er et af vores få orkestre i verdensklasse og Kasper Eistrup en af
vor bedste, hvis ikke den bedste, sangskriver overhovedet.

er Kashmir
Club ROCK A LOT eft

Burnin Red Ivanhoe

Fredag 11. nov.
Kl. 21:00

Raschs Pakhus
I slutningen af 60’erne og begyndelsen af 70’erne var Burnin Red Ivanhoe kendt,
elsket og kun lidt skandaleramt i det meste af Nordeuropa som flippernes syregruppe
og hippiernes hoforkester. I nu mere end 35 år har Burnin Red Ivanhoe været et fast
begreb i dansk musik. Burnin Red Ivanhoe er stor spilleglæde, utrolig energi, mærkelige instrumenter og et uberegneligt sceneshow.

90,-/110,-

ZIDIDADA

omkring 60 koncerter sommer efter sommer
Lørdag 12. nov. Med
og et utal af kæmpehits på bagen, har Zididada
sig som et solidt og sammentømret
Kl. 21:00 manifesteret
band med stor succes. Zididadas nye album »Music Makers« er en buket af vel-

150,-/175,- skrevne, hårdtslående og præcist rammende sange produceret med internationalt
snit. En stor pompøs hitplade, der med garanti bliver en klassiker i samlingen.
Pladen indeholder en fornem samling af poprock-sange, som har potentiale til at
kravle helt ind under huden.

Nyt album:

»Music Makers«

Store Rasmus

Søndag 13. nov.
Kl. 13:00

Siden 1983 har folkemusikgruppen Rasmus genskabt
dansk folkemusik fra 1700-tallet. Rasmus spiller musikken i egne arrangementer for violiner og kontrabas, jævnligt krydret med andre strygeinstrumenter. Musikken er meget anderledes end det, man normalt forstår ved
dansk spillemands- eller folkedansemusik.
Ove Andersen (violin), Lars Lilholt (violin), Bent Melvej (violin og bratsch), Michael
Sommer (violin, bratsch, cello, oktavviolin) og Benny Simmelsgaard (kontrabas)

100,-/120,Glad dansk folke- og
spillemandsmusik

Det er nu 3. Gang at Red Warszawa drager på landevejene som
Fredag 18. nov. følge
af udgivelsen »Return of the glidefedt« (2004). Det er mest
overdrivelse og gentagelse fremmer forståelsen. Overdrivelsen
Kl. 22:00 fordi
ligger i indtag af våde varer og gentagelsen er faktisk ingen genset i lyset af, at meget få mennesker rent faktisk kan hu100,-/125,- tagelse
ske en Warszawa-koncert. For det man ikke kan huske det er ikke

Red Warszawa
Dodo and the Dodos

Live turneen
N« sket. Såååå….. når du nu aldrig har været til en Red Warszawa kon»FJERN FOR EN AFTE
cert før, så kig forbi og oplev noget du vil have glemt næste dag…

Lørdag 19. nov.
Kl. 21:00

Dodo & The Dodos giver med energi og spilleglæde altid publikum et brag af en
koncertoplevelse, der på tværs af generationer vækker minder, fest og fællessang!
Egne Evergreens, der til stadighed er blandt de mest afspillede på de danske radiostationer, bliver præsenteret med en indlevelse og overbevisning der har kendetegnet
Dodo & The Dodos i snart tyve år. De har siden 1986 solgt over en million plader, er
mere end nogensinde et LIVE Band, og de stiller op i den originale besætning.

190,-/210,-

City er et hitspækket, dansksproget, velproduceret og
Fredag 25. nov. Snork
JUNCKER (duo)
melodisk skudsikkert poprock-album, som lydhørt og begavet
nationen en kærlig rodbehandling. Med rødder i 1970'ernes dansksprogede bølge
+ SUPPORT
Kl. 21:00 giver
fører Juncker durk den meningsfyldt dybtstikkende sang ind i det ny årtusinde – og direkte

50,-/70,- ind på den harddisc, der lagrer vores kollektive hukommelse. Fra albummet har hele 2

y
Nyt album: Snork Cit

sange "Mogens og Karen" og "Snork City Blues" været en tur på ”P3's Uundgåelige”.
– Oplev denne anderledes og unikke koncert, når Juncker går på scenen som akustisk duo.

Beat The Meetles

Lørdag 26. nov.
Kl. 22:00
95,-/120,-

Melodisk
poprock

Beat The Meetles formår at genskabe Beatles lydbilledet ned til
mindste detalje, i og med de alle benytter instrumenter og udstyr, der er nøjagtigt
magen til originalernes. Således lægger bandet også stor vægt på at genskabe Beatles' live-energi, bl.a. ved at optræde i grå Beatles-suits (1963) i første sæt – og farvestrålende Sgt. Pepper-kostumer i andet. Resultatet er, ifølge både publikum og anmeldere, det tætteste man kan komme på en rigtig Beatleskoncert her i det nye årtusinde.

SIKHUZET
BEATLES i MU
...nej, men næsten!

nye album »Closer Than Veins« er frugten
Fredag 2. dec. Outlandishes
af næsten to års intensivt arbejde i studiet. Overordnet
OUTLANDISH
bandet med »Closer Than Veins«, at de har udvikKl. 21:00 viser
let sig på flere niveauer. Først og fremmest har Outlandish for første gang – med Waqas
i spidsen – samlet producerstafetten op og selvstændigt formuleret en del af pladens
125,-/150,- Qadri
15 lydbilleder. Outlandish er et band i bevægelse, og »Closer Than Veins« er en overdådig
oase at slukke tørsten i, inden rejsen fører gruppen og deres musik mod nye destinationer.
Alkoholiske drikkevare sælges først efter koncerten.

Blue Junction

Lørdag 3. dec.
Kl. 22:00
50,-/70,Blues i Rasch

Ole Frimer (guitars & vocal) Uffe
Steen (guitar) Morten Brauner
(bass) Claus Daugaard (drums)

Blue junction hører til i verdens-eliten og har
modtaget en lang række priser og anerkendelser. Bl.a. den fornemme amerikanske Real Blues-pris for "Best Live European Blues
Recording 2000". Og i 2003 den amerikanske Real Blues Award for "Årets udenlandske bluesnavn i Amerika". I 2004 udkom The Blue Junction med albummet "The Journey". Orkesteret skriver selv sin musik, men blander også egne numre med fortolkninger af det klassiske blues-repertoire.

Woodhouse Blues Band leverer en
Fredag 9. dec. The
The Woodhouse Blues Band
lang række gængse og populære numre
for den sorte blues genre. Troværdige fortolkninger af klassiske numre af Muddy Waters, Robert Johnson, Howlin'
Kl. 22:00 inden
Wolf, Tampa Red m.m. samt et par af deres egne kompositioner. Woodhouse tager publikum gennem en bluesrejse

20,-/40,- tilbage til livet ved Mississippi floden, Memphis, Louisiana og Chicago, bluesmusikkens fødested.

Illdisposed + lokal support

Lørdag 10. dec.
Kl. 22:00

Illdisposed er det førende band indenfor dansk ekstrem musik. Siden starten af
90’erne, hvor bandet var et 100% undergrundsband, har Illdisposed med en kompromisløs stil indprentet sig i bevidstheden hos de fleste metal-fans og en lang række
branchefolk. Bandet har siden tourneret over det meste af Europa. Gang på gang
trækker Århus-bandet fulde huse, og flere arrangører har tilkendegivet, at Illdisposed
p.t. er det danske metal band, som har det mest trofaste publikum herhjemme.

50,-/70,-

Lørdag 17. dec
Kl. 21:00

Lokal blues i Rasch

Øveforeningen
olm
isk
Rytm Musik Bornh

Rytmisk Musik Bornholm inviterer til en aften med hygge og
ikke mindst spirende upcoming bands fra øvelokalerne. Læs
mere om RMB på bagsiden af programmet…

Entré 20,-

RMB
KONCERT

Søndag 25. dec
Kl. 22:00 CLUB ROCK A LOT
Vi byder 1. juledag på Clubbing i Rasch til lyden af DJ vinyl
Entré 20,Unplugged Jam 2. juledag i Raschs Pakhus er og bliver traditionen,
Mandag 26. dec. der
UNPLUGGED
rammen om mellemjulshyggen. Nostalgi, gamle venner,
Kl. 21:00 gamledanner
kendinge, nye ansigter, fodsved og jam er kendetegnende for denne aften, hvor scenen

Entré: 40,-

er åben for en Jam session...
... Så tag guitaren under armen eller jødeharpen i lommen og kom ned i caféen.

Musikere har fri entré

absolut kugleskøre trio stammer fra Kronjylland
Tirsdag 27. dec POWERSOLO Denne
– et sted mellem Randers, Mariager og Hadsund hvor
frikadellen er en frugt og hvor man spiser kartofler til sin pizza! PowerSolo har netop
Kl. 22:00 udsendt
deres 2. album »It’s Raceday...and Your Pu..y Is GUT!!« som blandt andet invol-

50,-/70,-

JAM

verer samarbejde med André Williams. Så spænd seletøjet og dyrk din indre hillbilly, for
du undgår ikke de skinnetynde brødre og kyllingemanden...

»…Powersolo is GUT og formår at flytte garagerocken udendørs og frem i lyset.«

***** DR MUSIK

Musikhuzet forbeholder sig retten til at flytte arrangementer fra Rasch’s Pakhus til Musikhuzet og omvendt.
Kamera, drikkevarer o.lign. må ikke medbringes til arrangementerne.

Hvis ikke andet angivet:

DØRENE ÅBNES 1 TIME FØR
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