2017-3

Søndag 3. sep.

BLUES

DR. FRIIS BLUES CLINIC

kl. 15:00

FEAT.

Entré 90,-/Forsalg 110,-

Mandag 4. sep.

kl. 19:00
214,-/214,-

LOLA JENSEN
TROUBADOUR

THOMAS
KJELLERUP

kl. 21:00
200,-/240,-

kl. 21:00
195,-/250,-

NABIHA
UPCOMING I RASCHS PAKHUZ

SEA + SIGH +

kl. 20:00

NEW DIFFERENT

20,-/40,-

Lørdag 16. sep. CLUBBING
UDE AF
kl. 21:00
Efter kl. 22: 80,-

Mandag 18. sep.
Pris med
Kulturuge badge:
65,-

UDSOLGT:

Support: THOBY m.fl.
MUSIK & FORTÆLLINGER

PANGEN
Historien om pensionatet

kl. 20:00

med de mange rum

110,-/90,-

Torsdag 21. sep.

UDSOLGT: Fredag

22. sep.

kl. 20:00 i Kyllingemoderen

Oplev tre bands, fremadstormende Sea fra København med bornholmske rødder, det lokale
band Sigh og skud friske New Different, til en uforglemmelig aften med hård rock i Raschs
Pakhuz.
Arrangeret i samarbejde med Rytmisk Musik Bornholm (RMB).
Englando, Munken og Balken er tre drenge fra Sjælland. Musikken har bragt dem sammen,
og det har resulteret i gruppen Ude af Kontrol. Gruppen har lagt hele Danmark ned med deres
unikke lyd i Melbourne/bounce genren. Deres nyeste album BUSTUM har ligget på hitlisten.nu i
20 uger i træk. Da Ude af Kontrol optrådte i Musikhuzet sidste år, var der pakket til bristepunktet.
Undgå udsolgt og den vanvittige kø ved at købe din billet i forsalg.

KONTROL

kl. 20:00 i Gudhjem

Siden det store gennembrud med ”Anni´s sang” i 1991 har Thomas Kjellerup været en af Danmarks mest efterspurgte troubadourer. Han er en af de få herhjemme, der magter 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. Thomas Kjellerups særkende er de enkle, stemningsfulde tekster og de smukke og utroligt iørefaldende melodier.
NABIHA har med sine vestafrikanske rødder, danske opvækst og ikke mindst skønne stemme,
formået at skabe en helt unik position i det danske og udenlandske musiklandskab inden for en
verden af dance, pop og r&b. Hun debuterede i 2010 og høstede anerkendelse i både ind- og
udland med hitsene: ’Deep Sleep’, ’The Enemy’, ’Trouble’ og ’Never Played The Bass’. Efterfølgende har hun cementeret sin status som en af Danmarks bedste sangerinder med hits som:
’Mind The Gap’, ‘Ask Yourself’, ’Bang That Drum’, ’Animals’ og ’Weapon’.

POP

Fredag 15. sep.

Før kl. 22: 40,-

HVEM BESTEMMER HJEMME HOS JER?
Oplev Lola Jensen i Musikhuzet i Rønne med sit både underholdende og tankevækkende
foredrag ”Hvem bestemmer hjemme hos jer?”
Lola Jensen sætter på kærlig og ærlig vis Familien Danmarks hverdag på en humoristisk spids
og udfordrer mange af de vaner og faldgruber alle os med børn tit falder i!

FOREDRAG

Fredag 8. sep.
Lørdag 9. sep.

OLE FRIMER

– I SVANEKE

Blues med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, og dagens gæst:
Århusianeren Ole Frimer, som er en af Danmarks mest fremtrædende bluesskikkelser, og som
gennem årene har udviklet sin helt egen spillestil og musikalske personlighed. Og som har været
her flere gange før – til STOR glæde for både publikum og band!
BEMÆRK STED: Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, Svaneke.

En perlekæde af barndomsminder fra PANGEN – fortalt af Annette Friis. Historierne garneres
med toner fra dengang verden var mindre af lave af d’herrer Henrik Salinas på guitar og Michael
Friis på bas.
Vi ta’r tilbage til 1950’erne og 60’erne til mor, mormor og oldes pensionat i Hellerup med alt hvad
dertil hører af sære eksistenser, ting og episoder, der lagredes i en lille piges hoved, og som
stadig er der. Og altid vil være der.

UDENFOR SÆSONEN
UDENFOR SÆSONEN HAR I ÅR VALGT
AT UDFORSKE DET NORDISKE RUM

musikalsk
Popmusikeren Steffen Brandt har i år samlet Norden på scenen til et
islandske
fredsmøde: Den færøske sangerinde og komponist Eivør Pálsdóttir, den
sanger,
ke
sanger og multi-instrumentalist Helgi Jonsson og den grønlands
af nogle af
sangskriver og skuespiller Rasmus Lyberth. De bliver akkompagneret
Gram og
landets bedste musikere, Gustaf Ljunggren, Christoffer Møller, Jeppe
Jeppe Skovbakke.

FÅ BILLETTER TILBAGE:

Lørdag 23. sep.
kl. 20:00 i Rønne
315,-/350,-

Onsdag 27. sep.

COMEDY

’Jeg ved, hvem jeg er – men er jeg altid den samme?’ spørger Carsten Bang i sit kommende
og femte one man show ALTER EGO. Igen beriger Bang os med det skarpsyn og den karakteristiske comedy-stil, der henover de sidste mere end 25 år har resulteret i udsolgte sale, utallige
fire- og femstjernede anmelderroser og placeret ham i ’superligaen’ af komikere.

kl. 20:00 CARSTEN BANG
240,-/240,-

Torsdag 28. sep.

ALTER EGO 2017

TALKSHOW

LOTTE HEISE

kl. 20:00

Der Kommer Stadig
Flere Rynker

245,-/245,-

Fredag 29. sep.

URINAL METAL I RASCHS PAKHUZ

kl. 21:00
80,-/100,-

Lørdag 30. sep.

BOLCHER I PISSERENDEN

BRYAN ADAMS
TRIBUTE

195,-/220,-

Søndag 1. okt.

kl. 15:00
90,-/110,-

BLUES I RASCHS PAKHUZ

DR. FRIIS BLUES CLINIC
FEAT.

TROELS JENSEN

Torsdag 5. okt.

COMEDY

ADAM & NOAH

kl. 20:30
215,-/215,-

Fredag 6. okt. ROCK
ELECTRIC
kl. 21:00
175,-/200,-

Lørdag 7. okt.

– KLOGSKAB
TOUR 2017

SUPPORT: Whitewoods Rock
POP & ROCK

SING SING SING

200,-/250,-

kl. 15:00 PHØNIX
90,-/120,-

SOUL

MARIE CARMEN

kl. 21:00

KOPPEL
– I SVANEKE

160,-/180,-

Lørdag 14. okt.

kl. 20:00 THE QUIGGS
140,-/170,-

For børnene i efterårsferien:

BABULJA

kl. 13:00
40,-/60,-

Fredag 20. okt.

kl. 20:00
295,-/350,-

Lørdag 21. okt.

Alle medlemmer i Whiplazh har stor forkærlighed for Metallicas musik, og dette kommer også til udtryk, når der skal spilles koncert. Whiplazh er garant for, at publikum får den rigtige LIVE oplevelse!!!
Nu da Metallica ikke kommer så tit på besøg, må man jo nøjes med det næst bedste... Nemlig et
”Tribute band”. Bandet forsøger at være så tro mod Metallicas’ musik som overhovedet muligt.
Danmarks ukronede anmelderkonge, BTs Steffen Jungersen, varmer op for publikummer med et
foredrag om Metallicas karriere!

JAZZ

Jazz i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, og
dagens gæst: Jan Harbeck. Jan Harbeck har sin egen quartet, som spiller moderne akustisk
jazz med et varmt, nærværende og personligt udtryk. I 2008 modtog Jan Harbeck Quartet en
Grammy for ‘In the Still of the Night’ som Årets Jazzplade og har siden været blandt de bedst
sælgende danske instrumentale jazzgrupper.

Den FASTE TRIO

FOREDRAG

Bonderøven

kl. 20:00

FRANK ERICHSEN
– Det enkle liv

245,-/245,-

POPROCK

kl. 20:00 SIGNE SVENDSEN
195,-/250,-

SOLO

Lørdag 28. okt.

ROCK

THE SANDMEN

kl. 21:00
220,-/250,-

Søndag 29. okt.

JAZZ I RASCHS PAKHUZ

kl. 15:00 CHRISTINA DAHL
150,-/175,-

Babulja spiller musik i højt tempo fuld af glæde og energi, skæg og ramasjang. Oplev django,
polka, svensk folklore, reggae, cubansk, brazil, sørøverskrammel og jazz – håndspillet fra a-z.
Babulja tager publikum under deres vinger fra Rio til Blåvandshuk. Stort musikalsk overskud
bliver omsat til en unik, legende og inkluderende koncert i Raschs Pakhuz.
For aldersgruppen 5-8 årige.

ROCK I RASCHS PAKHUZ

ANNE
LINNET

Søndag 22. okt. JAN HARBECK
kl. 15:00
møder

Fredag 27. okt.

Marie Carmen Koppel har gennem de sidste 25 år opbygget et stort og trofast koncertpublikum.
Hendes store stemme, intensitet, nærvær og musikalitet på internationalt niveau har placeret
hende som Danmarks soul dronning. Marie Carmen Koppel er kendt for sin live performance
med sin store indlevelse og tekniske formåen, der får de små nakkehår til at rejse sig.
BEMÆRK STED: Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, Svaneke.

Ingen anden dansk sangerinde og sangskriver har som ANNE LINNET printet sig ind i generationer
af danskernes musikalske dna og hun tilhører den helt tunge vægtklasse af dansk pophistorie. Som
en af Danmarks mest markante kvindelige kunstnere og som medlem af bands som “Tears”, “Shit
& Chanel”, “Anne Linnet Band” samt “Marquis de Sade” har ANNE LINNET ageret soundtrack til
vores liv i mere end 40 år og beriget os med moderne klassikere såsom “Tusind Stykker”, “Smuk og
Dejlig”, “Glor på Vinduer”, “Venus” og “Barndommens Gade” med mange flere.

130,-/150,-

Torsdag 26. okt.

De er fem personligheder med masser af musikalsk erfaring, der bakker hinanden op i et
akustisk univers af guitarer, keyboards og ting der kan rystes, rasles og slås på. Repertoiret er
hentet fra navne som Dylan, Neil Young, Robert Plant, Fleetwood Mac – og medlemmernes egne
bagkataloger er endevendt for at finde de perler, der kan få nyt liv i denne sammenhæng.
Sing Sing Sing består af Alex Nyborg Madsen, Sascha Dupont, Søren Jacobsen, Lonnie Kjer
og Ivan Pedersen.

POP

kl. 21:00

90,-/110

Der er dømt ekstra klogskab til danskerne.
Adam & Noah forklarer:
Vi har fyret vores pressetekstmedddelsesskriver. Han ville ha 5K for at skrive en tekst. Tro på det!
Tror ham der vi ik ka stave?? Tss.. Racist! Nå men vi laver nyt show. Det på tide i blir sat ned og får
klogskab proppet ind i jeres hoveder. Og det blir bro stilen.. Hvis du ik lytter, så får du flade!! Yalla
fuck af vi ses.

The Quiggs er en skotsk/dansk duo, der består af ægteparret Stephen og Pernille Quigg.
Stephen Quigg er en veletableret folkesanger og tidligere medlem af den legendariske skotske
folkemusik gruppe The McCalmans. Gruppen gæstede Danmark igennem mange år, helt op
til bandets ophør i 2010. Herefter vedligeholdt Stephen forbindelsen til Danmark og optræder
nu sammen med sin danske hustru, Pernille Quigg, som også er folkesanger og sangskriver.
Stephen og Pernille deler en fælles fornemmelse for folkesangens tradition.

Skotsk/dansk FOLKEMUSIK

Onsdag 18. okt.

Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio og dagens gæst: Troels Jensen er uovertruffen
på den danske bluesscene. Han er en ener, hvis kendetegn er en åbenbar hengivenhed for
bluesmusikken. I seks årtier har den nu 71-årige Troels Jensen lagt et blues-soundtrack til dansk
rockhistorie. Troels Jensen spillede som dreng i diverse lokale bands og optrådte bl.a. i Tivolis
Vise Vers Hus i midten af 1960’erne. Delta Blues Band blev dannet i 1968 med ham i front og
skabte sig snart ry som et af de betydeligste danske bluesbands.

Phønix er et af Danmarks førende og mest erfarne folk bands. Deres helt specielle lyd har rødder i den danske og skandinaviske sang- og musiktradition, som de bringer mod nye horisonter
med en nutidig og unik klang, som både peger tilbage og fremad. Phønix’s intense og energiske
sceneoptræden har ført dem rundt i store dele af verden.

FOLKEMUSIK

Fredag 13. okt.

Et af DK’s ypperste tribute-bands er endnu en gang tilbage i Musikhuzet! Frontmand Claus Hassing, der både lyder som og ligner Bryan Adams, fuldender billedet af, at man lytter til originalen,
mens man rocker med på Summer of 69, Cuts Like A Knife, Heaven, Run To You, Everything I
Do og alle de andre Adams sange.

De to super-guitarister Mika Vandborg og Søren Andersen er igen på tour med deres Electric
Guitars. Og der er stadig tråd, spilleglæde og attitude for alle pengene. Bandet, publikum og
pladeproduktionen har fået vokseværk, og de er på kort tid blevet garanter for et fedt underholdende rock-show. Søren Andersen og Mika Vandborg hører til blandt landets bedste guitarister.

GUITARS

kl. 20:00

Søndag 8. okt.

Da den engelske techno-scene var på sit højeste i 90’erene observerede man et spøjst fænomen. Der var taget
bider af urinalkuglerne på de venue-tilknyttede urinaler. Længe var der undren om dette. Men så kom det frem,
at folk, som tog ecstasy, pissede en del af stoffet ud igen, og en del af dette bandt sig kemisk i urinalbolcherne.
Og hvad har det så med Red Warszawa at gøre? Jo fænomenet med de “smagte” urinalbolcher har også
været observeret til Warszawa-shows, men her er det nok snarere et spørgsmål om, at folk hilser og genkender
hinanden på den måde. Og det er til trods for, at Red Warszawa næsten ikke spiller techno.

ROCK

kl. 21:00

30 ÅRS JUBILÆUMSSHOW MED LOTTE HEISE
Lotte er taget på turné med ’det bedste af det bedste’ fra de 30 år, hvor hun har delt danskerne i
to: Dem der elsker Lotte Heise, og dem der elsker at hade hende.

Kvartet

Oplev den charmerende bonderøv Frank Erichsen fortælle om livet på gården med alt hvad
dertil hører, og kom bag de populære udsendelser kendt fra tv.
Med sit levende og troværdige foredrag underholder Frank Erichsen med historier fra de mange
sæsoner som hovedperson i det succesfulde DR-program “Bonderøven” og giver tips til et liv
med selvforsynende landbrug.
EN SIKKER SANGSKRIVER STÅR ALENE
Efter mange års liveturnéer med band, tager Signe Svendsen nu ud på egen hånd – helt SOLO!
Med hendes nærværende stemme, de klare danske tekster og underholdende introduktioner,
står hun alene på scenen med sin guitar. Her kan publikum opleve en erfaren sangskriver præsentere sangene rå og nøgne, f.eks ”Strejfer” og ”Rift” fra hendes seneste album.
The Sandmens historie er en fortælling om et sublimt liveorkester. Hits, venskab og tonsvis af
store koncerter har støbt et band, som lever og elsker fornyelsen, ny musik og mest af alt at
spille live. Hvad vil de så nu, The Sandmen? Hvad kommer de med? Selv siger de: ”Det hårde,
det smukke og det smadrede - på dansk og på engelsk, nyt og gammelt, flere beats, mere syre
og mere larm.”
Christina Dahl er en af de mest respekterede saxofonister herhjemme. Hun har optrådt i et utal
af sammenhænge og kendetegnes ved hendes unikke soul-fulde klang og lyrikiske fortolkninger,
som sikrer indpas i publikummernes hjerter. Hun mestrer evnen at fastholde intensiteten & nærheden i musikken. Hendes spil varierer fra det mest intime og underspillede til det eksplosive.
Line-up: Niclas Knudsen (guitar), Jesper Lundgaard (bas) & Espen Laub von Lillienskjold
(trommer).

Musikhuset 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

