
Søndag 19. sep.
kl. 21:00

Jacob Dinesen startede sin karriere på- og omkring Tønder Festivalen, da han var blot 13 år gammel. 
Bevæbnet med sin stemme, sin Gibson guitar og sin ukuelige vilje til at spille musik foran et live publi-
kum. Siden er det gået stærkt for den unge sanger, der nu modtager guld & platin på sine albumudgi-
velser og giver koncerter på store spillesteder i hele landet – hver gang bragende udsolgt i forsalg.
OBS: Koncerten kl. 18:00 er slået sammen med koncerten kl. 21:00.

Folkrock

JACOB DINESEN
Udsolgt

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
Entré er incl. billetgebyr – ekspeditionsgebyr kan tilkomme

VEND

Fredag 3. sep.
kl. 20:00

Forsalg / dør 60,-/80,-

Søndag 5. sep.
kl. 15:00

120,-/140,-

Fredag 17. sep.
kl. 21:00

50,-/100,-

Søndag 26. sep.
kl. 19:30

50,-/70,-

Fredag 1. okt.
kl. 20:00

270,-/300,-

Søndag 3. okt.
kl. 15:00

120,-/140,-

Fredag 8. okt.
kl. 21:00

100,-/125,-

Søndag 10. okt.
kl. 15:00

80,-/100,-

Lørdag 16. okt.
kl. 20:00

215,-/215,-

Torsdag 21. okt.
kl. 20:00

350,-/350,-

Lørdag 23. okt. 
kl. 20:00

80,-/100,-

Onsdag 27. okt.
kl. 18:30

250,-/270,-

Lørdag 30. okt.
kl. 20:00

225,-/250,-

Lørdag 4. sep.
kl. 20:00

150,-/175,-

Fredag 10. sep. kl. 15:00 
& lørdag 11. sep. kl. 13:00

Partout 500,-/600,-

Lørdag 18. sep.
kl. 21:00

270,-/295,-

Fredag 24. sep.
kl. 20:00

20,-/20,-

Søndag 26. sep.
kl. 15:00

150,-/175,-

Lørdag 2. okt.
kl. 19:00

300,-/300,-

Torsdag 7. okt.
kl. 20:00

170,-/195,-

Lørdag 9. okt.
kl. 21:00

80,-/100,-

Søndag 10. okt.
kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 15. okt.
kl. 21:00

Fredag 22. okt.
kl. 20:00

350,-/350,-

Søndag 24. okt.
kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 29. okt.
kl. 21:00

100,-/125,-

Siden sin debutkoncert i Raschs Pakhuz i 2019 har Julie spillet rundt omkring på Bornholm, i 
København og i Aarhus, mens hun har udforsket samarbejder, optimeret øvning, dykket længere 
ind i musikken og skrevet nye sange. Nu er hun aktuel med et jazz-inspireret materiale og 
arbejder på en udgivelse.

Blues i Svaneke med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, og dagens gæst: 
En af dansk blues’ bedste guitarister. Hvis man overhovedet kan tale om en skandinavisk Bluesmand”, 
må Kenn Lending være noget af det tætteste man kan komme på dette begreb. Han er født og op-
vokset på stenbroen i København, hvor han startede sin musikalske karriere helt tilbage i tresserne.
Bemærk sted: Kulturhuset FREM, Svaneke Bio, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

Åbningsarrangement for unge i Bornholms Kulturuge, hvor vi fejrer, at vi kan holde stående 
ungdomskoncerter igen. Thoby er tilbage på Bornholm, og endnu engang tager han nogle af 
sine venner med sig, og sammen slår de dørene op til en aften fuld af elektronisk musik, dans 
og god stemning.
HAPPY HOUR I BAREN KL. 20-21

Udenfor Sæsonen fylder 20 år. Siden 2002 har Udenfor Sæsonen hvert år begejstret et 
stort publikum, og arrangementet er en institution ikke bare for Bornholms Kulturuge men for 
Bornholm. Steffen Brandts musikalske tradition har haft et hav af stærke, veletablerede navne 
på cv’et, ligesom arrangementet har været med til at give masser af unge, upcoming stjerner en 
unik chance.

Årets gæster: POUL HALBERG OG KAJSA VALA

Cecilie Rau har skabt et beroligende, håbefuldt og unikt singersongwriter-univers. Med 
drømmende musikalske landskaber, der spænder fra blødhed til storhed, giver hun lytteren en 
stemme og skaber en verden af samhørighed. 
Studerende, pensionister og kontanthjælpsmodtagere kan købe billet i forsalg for 30 kr.
Koncerten er en del af Bornholms Kulturuge

Igennem de seneste par år har Hugo Helmig slået igennem i både Danmark og Tyskland med 
singlerne ”Please Don’t Lie”, ”Wild” og ”Young Like This”. Bedst da Hugo Helmig slikker sårene 
oven på et stormfuldt 2019, fik han en håndsrækning fra Lukas Graham – sammen lavede de 
singlen ”Sooner or Later”. Senest er det også blevet til hitsinglen ”Champagne Problems”. Nu 
kan publikum glæde sig til at opleve Hugo Helmig og band live igen

Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio og dagens gæst: Guitaristen Perry Stenbäck. 
Perry Stenbäck er født og opvokset i Stockholm, og det danske musik-publikum har for længst 
taget ham til sig. Han er en musiker med stort format og meget på hjerte, kendt som en unik 
guitarist med stor musikalsk indlevelse og entusiasme samt ikke mindst for et vindende væsen, 
der altid bygger bro til andre.

Riotville Records bringer et solidt line up af danske elektroniske 
artister til Raschs Pakhuz, der danner ramme for den perfekte aften til 
smadder fest med massiv dubstep, hardstyle, bass og futurebass.

Smuk koncert på Sindets Dag med danske ME AND MARIA

Glæd dig til en nærværende oplevelse, når den pladeaktuelle danske duo Me And Maria spiller 
deres smukke blide sange og fortæller om deres oplevelser som musikere og pårørende i 
psykiatrien.

Den danske komiker Heino Hansen har de seneste år taget danskernes hjerter med storm – 
senest ved sin deltagelse i det populære tv-program Stormester. I 2021 står Heino foran sit store 
folkelige gennembrud, når han indtager landets scener med sit første klassiske standup show 
nogensinde: ”Heino Hansen’s Første Comedy Show”.

Rocklegenden, Popdrengen og Kongen af Ribe behøver efterhånden ingen nærmere 
introduktion. Når Billy Cross, Jimmy Bacoll og Lars Maasbøl optræder sammen, er der 
garanti for en usædvanlig musikalsk oplevelse. 

Thomas Warberg er klar med sit nye one-man show, der denne gang stiller skarpt på de mange 
subjektive versioner af virkeligheden, som vi bliver konfronteret med i hverdagen. Vi lever i en 
tid hvor følelser og holdninger overtrumfer fakta, og det kan få verden til at se temmelig fiktiv ud. 
Foruroligende, men også hysterisk morsomt.

Dobbeltkoncert. Saarbar laver ørehængende pop-melodier, kreative produktioner og nærværen-
de, danske tekster. Helena Sams er en ny musiker, der skriver sange med inspiration fra verden 
omkring sig. 
Unge under 25 år kan købe billet i forsalg til 40 kr.

Som Danmarks stærkeste Impro-Comedy brand sætter Specialklassen barren højt når de leve-
rer improviseret satire, sketches, sange, og punchlines ud fra publikums idéer og bud undervejs. 

Smukke Møller lægger selvfølgelig vejen omkring Bornholm i år også. Vi kan ikke 
lade være! Så spænd jer fast i tidsmaskinen endnu en gang. Kom og syng med på alle 
sangene fra Gasolin’ og Kim Larsens folkelige og lune univers.

Med et nyt album i hånden, tager sangskriveren og musikeren på turné, med en varieret kvartet. 
En musikalsk og poetisk rejse gennem nye sange og et velkendt og nyfortolket bagkatalog.  
Samtidig kigger det fremad mod nye musik poetiske jagtmarker, med modersmålet og den 
personlige stemmeføring i fokus.

Raise Your Horns inviterer endnu engang indenfor til to dages metalfest i Musikhuzet, når 12 
bands fra nær og fjern kommer for at vælte Bornholm. Find battlevesten frem, sving garnet og 
hæv jeres HORN!

I 2020 fik Hugorm deres gennembrud og har formået at starte en livekarriere med alle odds 
imod sig. Hugorm bryder med formatet, og er dét band, der kommer langt ud over scenekanten. 
Trioen leverer sikre og bomstærke præstationer med en højenergisk og udadreagerende Simon 
Kvamm i front, og sammen med sine to musikalske legekammerater har de en fantastisk dyna-
mik, når sangene fra debutalbummet ”Kom Vi Flygter” udføres live. Og de er først lige begyndt!

Rap/hip/hop arrangement i Raschs Pakhuz med upcoming navne. Kom til Rap i Raschs Pakhuz 
og varm op til weekenden, når Musikhuzet inviterer til hygge og ung musik i Musikhuzet med 
upcoming rappere. 

Koncerten er en del af Bornholms Kulturuge

Mesterlig dansk jazzkvartet, på tværs af genrer og generationer, med en uovertruffen 
spilleglæde. En musikalsk konstellation på tværs af musikalske genrer og generationer, der 
så dagens lys i 2011. Deres debutalbum vandt en DMA (Danish Music Award) for  
Årets Danske Jazzudgivelse 2013.

Det er svært ikke at slå ørerne ud, når Linda P deler ud af sin livshistorie. Hun har været en 
tøjte, har forsøgt at skelne mellem Linda Petersen og Linda P, haft hovedpine og har lagt den 
vilde livsstil på hylden for at blive ”normal” og et såkaldt ”mønstereksemplar”. Glæd dig til Linda 
P´s 5. one man show hvor hun endnu engang deler ud af sig selv og sine frustrationer over sit 
indgroede ”Fuck-up-gen”.

Hver første torsdag i måneden inviterer komikeren Pelle Lundberg 
til standup i Raschs Pakhuz med to yderligere gæster.

Dear Amber er et dansk alternativt rockband fra København. De fire medlemmer af Dear Amber 
har fundet sammen i et lydunivers, der fortolker 90’ernes støjrock på en ny og forfriskende måde, 
hvor referencerne er tydelige, men tilsat et væld af moderne ingredienser.

Ved koncerten fornemmer man denne meditative og intense stemning – musikerne, publikum  
og rummet. En rejse i musik fra Carl Nielsens smukke salme ”Det koster ej for megen strid”,  
gennem kinesiske æsker til sommer ved Vesterhavet – musik af bl.a. Josquin des Prez,  
Pierre Dørge, Duke Ellington og Irene Becker.
Line up: Pierre Dørge (guitar) – Irene Becker (piano, keyboard) – Morten Carlsen (taragot, tenorsax).

Folkeklubben har over de sidste 9 år markeret sig som et af landets bedste og mest flittige 
liveorkestre. Når trioen igen stævner ud, er det med deres nye femte album ”Børn Af Den Tabte 
Tid” i ryggen. Og med et bagkatalog, der tæller hits som ”Fedterøv”, ”Flammendehjerter”,  
”Danmarksfilm”, ”Torben Ulrich”, ”Men Ikke Endnu En Vinter” og ”Sort Tulipan”.

HEDEGAARD er en prisvindende og multiplatinsælgende DJ og producer fra Danmark.
Kendt for ”Dr. Dre - Next Episode (HEDEGAARD Remix)”, ”Slem Igen (HEDEGAARD Remix)”, 
”Happy Home (featuring Lukas Graham)” og ”Twerk It Like Miley”.

Singer/songwriter  
i Raschs Pakhuz

JULIE BRAMMER

Blues

DR. FRIIS BLUES CLINIC 
feat. KENN LENDING 

– i Svaneke

CLUBBING

THOBY 
& FRIENDS

U D E N F O R  S Æ S O N E N

Singer/songwriter 
i Raschs Pakhuz

CECILIE RAU 
+ support: Pedersen og Lillemæhlum 

Pop

HUGO HELMIG

Blues i Raschs Pakhuz

DR. FRIIS BLUES CLINIC 
feat. PERRY STENBÄCK

Elektronisk musik i Raschs Pakhuz

SNAVS 
(RIOTVILLE RECORDS RAVE)

Singer/songwriter 
ME AND MARIA 

Comedy

HEINO HANSENS 
FØRSTE COMEDY SHOW

Pop

EVERYBODY’S  
TALKING 

Comedy

THOMAS 
WARBERG 

”ET STORSLÅET MENNESKE”

Upcoming i Raschs Pakhuz

SAARBAR & 
HELENA SAMS

Comedy

RIDER PÅ BØLGEN 
– Comedy show med 

SPECIALKLASSEN

Pop

SMUKKE MØLLER 
– GASOLIN & KIM LARSEN

Pop i Raschs Pakhuz

TUE WEST BAND 

Metal

 – METAL 
FESTIVAL 

– FÅ BILLETTER

Jazz i Raschs Pakhuz

EMIL DE WAAL Trio 
feat. NULLE

Comedy

LINDA PS 
SABOTAGEHUNGER

Standup i Raschs Pakhuz 
– med PELLE 

LUNDBERG 
og GÆSTER

Rock

DEAR AMBER

Jazz i Raschs Pakhuz

DØRGE BECKER 
CARLSEN Trio

Jazz, nordisk, folk og verdensmusik

Metal i Raschs Pakhuz

TBA – TJEK MUSIKHUZET.DK

FAMILIEKONCERT I EFTERÅRSFERIEN
Under planlægning

Hold dig opdateret på www.musikhuzet.dk

Pop

FOLKEKLUBBEN

Jazz

KANSAS CITY 
STOMPERS 

m. JESPER THILO

Dance/Pop

HEDEGAARD 
+ support: THOBY 

+ DAVID EGEBJERG

2021-3

(første trykte program siden 2020-1 pga. Covid-19)

HUSK CORONAPAS TIL STÅKONCERTER

Torsdag 23. sep. Campus Bornholm
Fredag 24. sep. Kyllingemoderen
Lørdag 25. sep. Musikhuzet
Alle dage kl. 20:00   350,-/375,-

Rock

HUGORM 

Hiphop / Rap

RAP i Raschs Pakhuz

Snavs giver dig den perfekte aften for et rave på Bornholm!

GRATIS ADGANG til sluk-efter koncert med Saarbar & Helena Sams efter koncerten i Rachs Pakhus kl. 22:30.

Kansas City Stompers har i flere årtier været sammensat af en række af landets bedste og flittigst be-
nyttede musikere, og 2021 er ingen undtagelse. De regnes for det ældste professionelle jazzorkester 
i Europa startet i 1951 og med 45 lp/cd-udgivelser. De kan bevæge sig hele vejen fra dixieland til funk 
og popmusik. Jesper Thilo, nok Danmarks mest berømte jazzmusiker, har rødderne dybt plantet i den 
traditionelle jazz, som han elsker at spille, foruden selvfølgelig swingmusik og andre former for jazz.
Line-up: Jesper Thilo (sax) – Niels Abild (klarinet og kapelmester) – Ole Kock Hansen (piano)  
– Børge Ehler (trombone) – Lasse Lundstrøm (bas) – Roger Berg (trommer)

Onsdag 13. okt.
kl. 19:00 UDSOLGT

265,-/265,-
kl. 21:30 Ekstra show FÅ BILLETTER

Danmarks ældste jazzorkester, Kansas City Stompers, kan i år fejre deres 70 års jubilæum og jazzmusikeren Jesper Thilo fylder 80 år

Få billetter


