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Lør. 20. jan. kl. 21:00 DE MÆND &
Fors. 50,-/Dør 70,- Raschs Pakhus

Fre. 26. jan. kl. 21:00
65,-/85,-

50,-

TRIO

THOMAS
KJELLERUP

UDSOLGT!

Fre. 9. feb. kl. 21:00

Koncerten arrangeres i samarbejde med Jazzklub Bornholm.

Siden gennembruddet i starten af 1990’erne har Thomas Kjellerup været en af Danmarks mest efterspurgte troubadourer. Kjellerup evner som få at gå alene på scenen
og fastholde og bevæge publikum en hel aften – kun bevæbnet med sin akustiske
guitar og sine poetiske og stemningsfulde sange.
Den første søndag i hver måned er der blues jam i
Raschs Pakhus. Michael Friis er vært og udgør sammen
med Thor Backhausen grundstammen i husbandet.

BLUES JAM

Optrædende musikere gratis entré

Tor. 8. feb. kl. 19:30

Rytmisk Musik Bornholm
præsenterer lokale bands.

populærmusik. Denne aften akkompagneres han af Niels Lan Doky
& NIELS LAN DOKY Trio
feat. Mads Vinding (b) og Albert ”Tootie” Heath (dr).

440,- + gebyr

Søn. 4. feb. kl. 15:00

de MÆND & Peter Thorup udsendte for nylig albummet »Himlen Er
Blå« med danske oversættelser af den svenske bluesguitarist og -sanger
Rolf Wikström. På albummet, såvel som live, byder de
MÆND & Peter Thorup på blues fra hjertet.
Æ Tinusser er noget nær en legende i den danske spillemandsverden pga. deres stærke tradition, rige
repertoire og bal-håndelag. TrioTinus fører Tinustraditionen videre
og spiller bl.a.: polka, vals, hopsa, skottish, mazurka og jysk på næsen
samt vestjyske par-, tur- og kredsdanse.

Thielemans har igennem de sidste seks årtier
TOOTS THIELEMANS Toots
optrådt med de største navne inden for både jazz- og

Fre. 2. feb. kl. 20:00

140,-/160,-

Kunststyrelsen

RMB-KONCERT

lokal rock

Lør. 3. feb. kl. 20:00

støttet af

TRIOTINUS

Lør. 27. jan. kl. 21:00

Unum. siddepladser – røgfri koncert

spillesteder.dk

PETER THORUP

Balstemning i Raschs Pakhus

20,-/20,-

å
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gebyr

NIELS HAUSGAARD

Unum. siddepladser

af Alex Nyborg Madsen Trio – guitaristerne Torben Aalykke og Martin Schwerin
ALEX Medlemmerne
og sangeren Alex Nyborg Madsen – har en fælles fortid i bandet Savage Affair. Trioen
NYBORG
præsenterer numre af navne som John Hiatt, Del Amitri, Don Henley og
MADSEN TRIO Crowded House – samt numre fra Savage Affair.

100,-/125,-

Francis Ward og Ditte Fromseier Mortensen præsenterer
Lør. 10. feb. kl. 20:00 FRANCIS WARD &
heftig og iørefaldende irsk dansemusik krydret med kraftDITTE FROMSEIER
70,-/90,fulde og intense fortolkninger af traditionelle irske sange.
Raschs Pakhus
k
musi
folke
Irsk
MORTENSEN
Caroline Henderson er aktuel med albummet »Love or Nothin’«. På albummet samarbejder hun
Fre. 16. feb. kl. 21:00
endnu engang med sin faste gruppe; Jesper Nordenström (p), Anders Christensen (b), Kresten

CAROLINE
HENDERSON

150,-/170,-

Lør. 17. feb. kl. 20:00
250,-/280,-

NYT ALBUM UDE

POUL
KREBS

»Ku Den Næste Dans Blive Min?« er titlen på Poul Krebs´
første studiealbum med nye sange siden 2003. Albummet er
varmt, velspillet og lyst, og der spilles lige fra hjertet i opfindsomme arrangementer, hvor det overalt er en sangskriver i
storform der lader høre fra sig.

everybody's
talking

Fre. 23. feb. kl. 20:00
120,-/140

Fre. 23. feb. kl. 22:00
60,-/80,-

Raschs Pakhus

BAND

Marie Key Band er kendt for deres medrivende koncerter. Med debut
albummet »Udtales [’kæj]« viser Marie Key Band, at der bag musikalsk
support: MAJORIAN minimalisme og simple sange kan gemme sig en verden i mange lag.

VOLBEAT

+ lokal support

ELVIS METAL

Lør. 3. mar. kl. 20:00
50,-/70,-

Fre. 9. mar. kl. 20:00
120,-/145,-

SKOTSK FOLKEMUSIK

Lør. 10 mar. kl. 21:00
175,-/195,-

Texas-blues

Søn. 11 mar. kl. 15:00
95,-/120,-

MGP-vinder 2005

Fre. 16. mar. kl. 21:00
60,-/80,-

Lør. 17. mar. kl. 13:00
25,-/25,-

FOR BØRN

50,-/70,-

Raschs Pakhus

Lør. 17. mar. kl. 20:00
Lør. 17. mar. kl. 22:00
75,-/95,-

YES

Fre. 23. mar. kl. 20:00
75,-/95,-

jazz i Rasch

Lør. 24. mar. kl. 21:00
225,-/250,-

FRESH – FRI – FLY

Gruppen havde sin debut på Tønder Festival i 1991, og samarbejdet på tværs af
landegrænserne slår stadig musikalske gnister.

BLUES JAM
THE
McCALMANS

OMAR AND

THE HOWLERS

Musikkonkurrence

Søn. 1. apr. kl. 15:00
Tor. 5. apr. kl. 20:00
60,-/80,-

Scala Gudhjem

Fre. 6. apr. kl. 22:00
100,-/120,-

SUPPORT: JØDEN

Vaskeægte Texas-blues direkte fra USA. Gruppen, der er centreret omkring
sangeren og guitaristen Omar Dykes, blev oprindeligt dannet i Mississippi, men
rykkede i 1976 til Austin, Texas, hvor den hurtigt fik et lokalt publikum. Musikalsk
tilhører gruppen samme tradition og familie som f. eks. Vaughan brødrene.

NICOLAI

Nicolai Kielstrup vandt den danske afdeling af MGP 2005 med nummeret
»Shake, shake, shake«, hvilket hurtigt førte til en status som børnestjerne. Siden
har han optrådt i det meste af landet og i november udgav han sit debutalbum.

Med den Texas-inspirerede guitarist/sanger Ole Frimer og den Chicago-inspirerede guitarist Uffe Steen i
front og med en af landets bedste og mest sammenspillede rytmegrupper: Morten Brauner (b.) og Claus
Daugaard (dr.), spilles der en nutidig og original blues-stil, som
bedst beskrives som Texas meets Chicago meets Aarhus.
Kamæleonkoncerter er professionel musik af høj kvalitet, spillet i børnehøjde.
Voksne kun adgang ifølge med børn.

BLUE JUNCTION

KLEZMERDUO præsenterer den jødiske festmusik fra Østeuropa. Musikken er
KLEZMERDUO
vital og livsglad, genkendelig fra cirkus og nært beslægtet med balkan- og sigøjnertraditionen. Koncerten

krydres med bl.a. små fortællinger fra det jødiske univers.
Flabede og uregerlige er to betegnelser der umiddelbart passer godt på Oh No Ono. Musikalsk
spænder gruppens univers fra noget der lyder som et udsyret Beach Boys over stram disco til
forfriskende, speedy rock med funky elementer. Oh No Ono har for nylig
udgivet debutpladen YES der er produceret af Junior (Junior/Senior).
Sangerinden Vini Kjærsgaard Iuel har her allieret sig med nogle af Danmarks fornemste jazzmusikere
– Thomas Clausen (p), Thomas Ovesen (b) og den legendariske brasilianer Robertinho Silva (dr/perc). Repertoiret består af egne komog
Trio positioner samt numre af nogle af de største brasilianske komponister.

OH NO ONO

Vini Kjærsgaard Iuel
Thomas Clausen

NIK & JAY

Nik & Jay har siden udgivelsen af debutalbummet for snart fire år siden været blandt de mest
succesfulde i den danske musikbranche, og hvis
nogen var i tvivl, burde duoens nye plade »Fresh
– Fri – Fly« have slået dette fast.

ERANN

175,-/195,-

175,-/195,-

Optrædende musikere gratis entré

The McCalmans er en institution på den internationale folkscene.
Gennem mere end 35 år har trioen turneret som ambassadører for den
traditionelle, skotske folkemusik. The McCalmans er musikalske som få
og har som deres varemærke en sublim tre-stemmig harmonisang.

Unum. siddepladser

Fre. 30. mar. kl. 21:00
Lør. 31. mar. kl. 21:00

Få billetter!

du Nord har specialiseret sig i Cajun- og Zydeco-musikken, og har lært
CAJUN du NORD Cajun
musikken på den traditionelle måde ved at spille og øve med Cajun-musikere.

Listedhuset – Hans Thygensvej 36

Søn. 4. mar. kl. 15:00

Københavnske VOLBEAT har igennem de seneste 5 år formået at etablere sig som
en betragtelig magtfaktor på den hjemlige metal-scene. Den karismatiske Michael
Poulsen er blevet betegnet som en gal og hård udgave af Elvis, og deres lyd er
metallisk rock'n'roll med en snert af både 1950'ernes og 1960'ernes melodiske tæft.

NEPHEW

Fre. 2. mar. kl. 22:00
225,-/250,-

Everybody's Talking er comedy, guitarsoli og
vidunderlige sange med umiskendelige, perfekte
vokalharmonier. Lineup: Billy Cross: guitar/vokal
Lars Maasbøl: guitar/vokal Jimmy Colding: vokal

MARIE KEY

Lør. 24. feb. kl. 21:00
85,-/110,-

Osgood (dr) og Paulo Russo (key). Udtrykket på albummet svinger
fra dybtfølte ballader hentet fra jazzens repertoire af standarder til
nyfortolkninger af nogle af rockens og poppens klassikere.

BANDFIGHT

Eranns seneste album »Erann« udkom i august 2006 og blev til i et
samarbejde med produceren Pharfar, der nok bedst er kendt som en
tredjedel af Bikstok Røgsystem. Pladen er produceret i en minimalistisk
stil, hvilket virkelig får Eranns stemme til at stå frem, og giver ham
mulighed for at bevise, at han er en af Danmarks bedste sangere.

Musikhuzet er stolte over igen at kunne præsentere en musikkonkurrence på
klippefast grund. Alle genrer er velkomne. Se mere om hvordan dit band kan
komme til at deltage på musikhuzet.dk.

BLUES JAM

CHARLOTTE

THORSEN

Optrædende musikere gratis entré

Charlotte Thorsen udgiver sin anden plade »Sekund«
d. 30 marts. I den forbindelse gæster hun Scala Gudhjem
for, sammen med sin kvintet, at præsentere de nye numre.

JOHNSON

Johnson har både originalitet, stil og en levering som er helt hans egen. Der
er simpelthen ingen, der kan spille så smart, samtidig med at han gør det
med den tykkeste århusianske forstads-accent, du nogensinde har lagt øre til.
Værten for MC’s Fight Night 2006 og legenden indenfor dansk freestylerap, superjyden Jøden, er support.

Caprice er det ambitiøse indie/art-rock-orkester med frankofilt navn, der ikke lader deres
Lør. 7. apr. kl. 22:00 moi CAPRICE moi
kunstneriske ambitioner kravle rundt i gulvhøjde. Rock Hard Power Spray er det flabede, svedende
med den helt rigtige attitude og en fandenivoldsk
80,-/100,& ROCK HARD POWER SPRAY rockband
DOBBELTKONCERT
sceneoptræden. En aften i modsætningernes tegn.
Musikhuzet forbeholder sig retten til at flytte arrangementer fra Raschs Pakhus til Musikhuzet og omvendt.
Kamera, drikkevarer o.lign må ikke medbringes til arrangementerne.

Hvis ikke andet angivet:
DØRENE ÅBNES 1 TIME FØR
Musikhuzet tager forbehold for ændriger og trykfejl!

VEND

