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Søndag 13. jan. Verden rundt med tter!
kl. 13:00
Sigurd Få bille
Fors./dørs.: 95,-/120,-

Søndag 13. jan.
kl. 15:00

150,-/175,-

& Bjørnen Bjørn

Sigurd Barrett Trio
– Swingtime

Fredag 18. jan. Blues i Raschs Pakhuz
kl. 21:00 Slim, Smolls og
60,-/80,-

Lørdag 19. jan.
kl. 21:00

195,-/230,-

Fredag 25. jan.
kl. 00:30
Kun dørsalg: 40,-

Søndergaard

Peter Belli
m. band
Dørene åbnes kl. 00:30
Super
Supreme

Søndag 27. jan. Jazz i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 To Mand Frem:
90,-/110,-

Fredag 1. feb.
kl. 21:00

160,-/195,-

Lørdag 2. feb.
kl. 13:00

50,-/70,-

Lørdag 2. feb.
kl. 19:30

80,-/100,-

Fredag 8. feb.
kl. 21:00

80,-/100,-

Lørdag 9. feb.
kl. 21:00

175,-/200,-

Søndag 10. feb.
kl. 15:00

90,-/110,-

Fredag 15. feb.
kl. 21:00

Dansk rockhistories måske mest markante stemme og Marcus Winther-John (fra
Inside The Whale) i tæt samarbejde, er nerve og fede sange. Peter Belli er det tætteste vi herhjemme kommer på en nulevende rock-legende, og med sit band tager
han på tur for endnu en gang at bevise at rygtet taler sandt… ”Ulven ER tilbage!”
Byrge aftershow med: Pelle J - manden, der har rocket Roskilde, Skanderborg og
et hav af andre store begivenheder, vender endnu engang hjem for at spille!
Nicholas K - forvent bas og boss(hed) med Grandmaster Kawamura. Dansk radios
wunderkid, der om nogen tager den musik han spiller seriøst.
Mød to spændende solister, og Den Faste Trio,
Thor Backhausen, Michael Friis og Lars Juul, til en
eftermiddag med jazz… Kristian Jørgensen - violin &
Elith »Nulle« Nykjær - clarinet.
Søren Sko, den ene halvdel af Sko/Torp og Julia Fabrin, en tredjedel
af Fireflies. De har fundet en stor fælles referenceramme i musikken og
nævner Fleetwood Mac, Tom Petty, Cardigans og Kathleen Edwards
som inspirationskilder.

Nulle & Kristian Jørgensen

Shoes
for Julia

i Raschs Pakhuz

Den frække dansemyg Elmer praler så meget, at vennerne
til sidst sparker ham ud af sværmen, og han kastes ud i et
eventyr med sangsvanen Sisse og den flyvende tudse.

Cocossa

I 10 år har harmonikaspilleren Mette Kathrine Jensen og violinisten
Kristian Bugge spillet swingende og energisk dansk folkemusik, ved
koncerter i ind- og udland. Der vil være gode muligheder for at danse!

Jensen & Bugge
Thorbjørn Risager
Pop i Raschs Pakhuz

Ida Gard Solo
Backseat
Vinterjazz i Raschs Pakhuz

Pop i Raschs Pakhuz

195,-/225,90,-/110,-

Thomas Fryland

Lørdag 16. feb.
kl. 21:00

Søndagsjam for blues-elskere med Den Faste Trio, Thor Backhausen,
Lars Juul og Michael Friis. Konsultationerne er i to afdelinger, hvor
første er decideret koncert. I anden afdeling åbner scenen for andre
musikere, der har lyst til at jamme med. Gæst: Thorbjørn Risager.

Det er gået over stok og sten for Ida Gard siden det anmelderroste debutalbum
”Knees, Feet & the Parts We Don´t Speak Of” kom på gaden sidste efterår.
Et af Danmarks bedste rocksbands. “Håndlavede«, tidløse og langtidsholdbare
sange, der er blevet til en del af det voksne, danske publikums musikalske bagage.
Ivan Pedersen vokal, Søren Jacobsen guitar, Helge Solberg bas og vokal,
Henrik Askou trommer og Martin Jønsson tangent/vokal.

Snorre Kirk Sextet
Brinck
HUSH med
Chris Minh Doky

150,-/175,-

Sigurd og Bjørnen Bjørn fejrer i 2013 deres 15 års jubilæum som unikt makkerpar på den danske scene for børneunderholdning. Den nye Atlas cd er det musikalske afsæt
for koncerten, serveret med hits fra Sigurds Bjørnetime.
Der er lagt op til et show af de helt store, når Sigurd Barrett og hans
trio blænder op for høj cigarføring og en koncert udover det sædvanlige
- en hyldest til nogle af jazz’ens største koryfæer. Med trommeslageren
Martin Klausen og bassisten Bjarne Christensen.
En ny og spændende trio, der koger Blues, Newfolk og Jazz ned til en
komposition der smager af Roots, originalitet og ustoppelig spilleglæde.
Mads Søndergaard, Matthias Arbo Klein og Nisse Thorbjørn.

Søndag 3. feb Blues i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 Dr. Friis Blues Clinic feat.
60,-/80,-

Entré
er inklusiv
gebyr

Eksil-nordmanden og trommeslageren Snorre Kirk er fast gæst på de
internationale jazzklubber og festivaler, hvor han har gjort sig bemærket
med nogle af de mest prominente artister i Skandinavien.

Han strøg til tops i Dansk Melodi Grand Prix med Ronan Keatings ”Believe Again”.
Brincks genkendelige vokal kombineret med Søderlunds store lyd på pedal-steel
og kunnen på elektrisk guitar, er en unik oplevelse.

Man kan ikke sige, at Hush er bange for nye udfordringer: Først det højt
roste samarbejde med DR UnderholdningsOrkesteret. Så kom turnéen
med strygekvartet. Og nu kaster duoen sig nu ud i et helt nyt tur-projekt,
denne gang med jazz-bassisten Chris Minh Doky.
Jazz
i
Raschs
Pakhuz
Mød to spændende solister, og Den Faste Trio, Thor
To Mand Frem:
Backhausen, Michael Friis og Lars Juul, til en efter
middag med jazz… Saxofonisten Christina Dahl &
trompetisten Thomas Fryland.
&
Et par timer for fuld udblæsning med synkoperende retorik,
synspunkter samlet op fra udkantskulturen og fra Clausens
ukontrollable underbevidsthed og hans stærkt nedtonede
Stand-up for viderekomne
fornuft, garanteret total fri for konsensus.
Er det grime eller rap på dansk? Genren er underordnet, lyden fra
københavner-egnens mørkeste gader er umiskendelig. Indholdet er
hundrede procent autentisk, fra den unge generations slemmeste og
mest seriøse drenge.
Bands’ne vil forklæde rocken i alle tænkelige afstøbninger: Folk, metal,
punk og rendyrket gøgl! Med en stor kærlighed for at spille live torpeSiamese Fighting Fish
derer de klippeøen, i et bravt forsøg på at sparke liv i den bornholmske
+ Stream City + Minority
rockscene! Medlemmer af RMB har gratis adgang.

Søndag 17. feb.
kl. 15:00 Christina Dahl
Torsdag 21. feb.
kl. 20:00

245,-/245,-

Fredag 22. feb.
kl. 21:00

120,-/150,-

Lørdag 23. feb.
kl. 20:00

40,-/60,-

Lørdag 23. feb.
kl. 21:00

60,-/80,-

Fredag 1. mar.
kl. 20:00

250,-/295,-

Lørdag 2. mar.
kl. 21:00

120,-/140,-

Erik Clausen
–
B.O.C. TOUR 2013

– KESI, Gilli og Benny Jamz

RMB:

Blues i Raschs Pakhuz

Et unikt bud på blues- og rootsinspireret musik, anno 2012.
En stemningsmættet lyd, hvor samspillet er præget af rå
energi med en opmærksomhed på detaljer og klange.

The Deepers

forstår sangerinden Hanne Boel i dén grad at skabe uforglemmelige musikalske
Hanne
øjeblikke. Og med nænsomt udvalgte sange har hun tryllebundet sit publikum ved
Boel
mange koncerter.
Blues i Raschs Pakhuz
Engang barnestjerne med navne som Børge og William. I
2009 dukkede han op som bluessanger i »Talent« på DR1. I
Jes Holtsø & Morten
2010 kom debutalbummet der fastslog, at Jes Holtsø er en
bluessanger af en ganske særlig kaliber.
Wittrock
Band
Blues i Raschs Pakhuz
Med sin erfaring, sin fine sans for fortolkning, og med sin karakterfulde stemme

Søndag 3. mar.
kl. 15:00 Dr. Friis Blues Clinic feat.
60,-/80,-

Jacob Rathje

Fredag 8. mar.
kl. 20:00 Born-løgnske sange &
80,-/100,-

Lørdag 9. mar.
kl. 21:00

80,-/100,-

Nyt show i Raschs Pakhuz

Løgn-holmske historier

Jacob Rathje har i snart 10 år været en af de drivende kræfter i Young
Comets og som fast sideman’ i Benny Holst trio har han bidt sig fast
som en af landets nye dygtige folk’ musikere.

Igen et show - eller et “Enj manj sjov” - med historier og musik i skøn
forening med Bjarne Kure. De underfundige historier vil endnu engang
blive fulgt musikalsk op af en blanding af kendte sange kombineret med
helt nye sange - bl.a. en ur-premiere!

Pop i Raschs Pakhuz

Etiketten som en af landets bedste sangskrivere og sangerinder har klæbet til Julie Maria siden allerførste strofe. Nu
drager hun på forårs-tour med P3s Uundgåelige i bagagen.

Julie Maria

Søndag 10. mar. Jazz i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 To Mand Frem:
90,-/110,-

Per Gade & Mads la Cour

Torsdag 14. mar. Udsolgt!
Fredag 15. mar. Niels Hausgaard
kl. 19:30 – Sådan er det jo

Lørdag 16. mar.
kl. 21:00

Poprock i Raschs Pakhuz

Fredag 22. mar.
kl. 21:00

Jam Band i Raschs Pakhuz

100,-/125,-

FredagsJamSession
Lørdag 23. mar. Anne Dorte og Maria
kl. 21:00 fra Tøsedrengene
275,-/325,30,-/30,-

Niels Hausgaard akkompagneres af Signe Svendsen og Henrik Baloo.
For venteliste til billetter, se under koncerten på www.musikhuzet.dk
Kris Herman er en blændende scenekunstner med to
fantastiske albums bag sig. Det seneste udkom i april 2012
og bærer den forpligtende titel Satisfy.

Kris Herman
FJS /

Mød to spændende solister, og Den Faste Trio, Thor Backhausen, Michael Friis og Lars Juul, til en eftermiddag med
jazz… Per Gade – guitar & Mads la Cour – trompet.

Tag din guitar, bas, stikker, mundharpe, saxofon eller violin med eller blot
kom og oplev den fantastiske atmosfære. Fri entre for optrædende.

Alle Tøsedrengenes største hits kommer nu tilbage til livescenen. Anne
Dorte Michelsen og Maria Bramsen præsenterer Tøsedrengenes
største sange - som “Sig du kan li’ mig”, “Indianer” og “Ud under åben
himmel” - under overskriften “Slip Det Fri”. 80’er-fest i Musikhuzet.
Jazz i Raschs Pakhuz Altsaxofonisten Jens Søndergaard har gennem de sidste 20 år ved ad”MORE GOLSON”
skillige lejligheder spillet sammen med Benny Golson, og har - inspireret
m. Jens Søndergaard Quartet af dette samarbejde - dannet gruppen ”More Golson” sammen med
den amerikanske tenorsaxonist Bob Rockwel.
100,-/125,- plus Bob Rockwell
Pop i Raschs Pakhuz
At Christian har ramt noget tidsløst, blev der i 2012 sat en
fin streg under da radio-programmet Tværs lancerede en ny
godnatsang af Christian Hjelm. Hermed kom han i selskab
med Gasolin, Kashmir og Sort Sol.
80,-/100,KATO vil vende tingene på hovedet, og lade aftenen være én sammenPåskeparty i Musikhuzet
hængende performance/koncert/fest, hvor hans musikalske og alsidige
talent vil komme til udtryk i nye former, sammen med en række overraskelser der løbende vil blive offentliggjort.
195,-/225,-

Søndag 24. mar.
kl. 15:00
Fredag 29. mar.
kl. 22:00
Lørdag 30. mar.
kl. 22:00

Christian Hjelm
KATO
Katrine Bille

Søndag 31. mar.
kl. 15:00 fra børne-TV
100,-/125,-

Katrine Bille, kendt fra Lille Nørd TV programmerne på
DR1 og Ramasjang, er utrolig populær blandt børnene og
familiekoncerten kan ikke andet end at blive et hit

Musikhuzet forbeholder sig retten til at flytte arrangementer fra Raschs Pakhuz til Musikhuzet og omvendt.

Hvis ikke andet er angivet: DØRENE ÅBNES 1 TIME FØR

Musikhuzet tager forbehold for ændringer og trykfejl!

VEND

