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Lørdag 18. jan.
kl. 19:00

Forsalg: 267,-/Dørsalg: 267,-

Se også
bagsiden

Linda P’s
hovedpine?

Søndag 19. jan. Jensen og Bugge
Døre åbnes
kl. 14:00
kl. 14:00 + Folk og Fæ Folkemusik og dans!
80,-/100,-

Fredag 24. jan.
kl. 21:00

90,-/110,-

Lørdag 25. jan.
kl. 20:00

100,-/130,-

Fredag 31. jan.
kl. 21:00

100,-/125,-

I Linda P’s 3. show er det slut med at stå på de skrå brædder. En altopslugende hovedpine fylder langt de fleste af hendes vågne timer og med vantro
harme, harcelerer hun sig igennem livets ulidelige latterlighed. For Linda P
har fået nok!
Jensen & Bugge har stor erfaring i - og brænder varmt for - at spille til
dans, både sammen og hver for sig. Det er blevet til duoens specialitet og
varemærke. Bornholmske Folk og Fæ lægger ud.

Ingen synger alene, ingen digitale instrumenter og umiddelbare sange, der
Tobias Trier
rammer alle. Sådan lyder tre benspænd, der danner basis for sangskriveren
Tobias Triers seneste projekt; bandet Manifest.
& Manifest Pop i Raschs Pakhuz
en lang karriere har han markeret sig – primært som 20 årigt medPer Christian Frost Gennem
lem af Gnags, og siden hen som sideman for en lang række af vore hjemlige
solister (bl.a. Lis Sørensen, Sanne Salomonsen, Poul Krebs og Allan Olsen).
Rock i Raschs Pakhuz
& Band
Billie Koppel er stort set vokset op på scenen og startede allerede som
teenager med at synge kor i Savage Rose. Med sig på scenen har hun multiCatbird
instrumentalisterne Frank Hasselstrøm og Bjarke Falgren.
Pop i Raschs Pakhuz

Lørdag 1. feb. For børn:
kl. 13:00 Ved du godt det…

Ud over historier, sange og fortællinger, der berører spørgsmål og dilemmaer, børnene kender fra deres hverdag, indeholder koncerten selvfølgelig
en masse musik og spændende lyduniverser.

Lørdag 1. feb.
kl. 21:00

De talentfulde rockdrenge lod musikken og energien vinde over deadlines og
pladeselskabets planer. Nye sange opstod da Carpark North gik i øvelokalet
forud for sommerens Grøn Koncert tour. Nu gæster de Bornholm.

50,-/70,-

245,-/270,-

om dyr?

Carpark
North Stabilletdigter

Søndag 2. feb. Dr. Friis Blues Clinic
kl. 15:00 feat. Mike Andersen &
80,-/100,-

Fredag 7. feb.
kl. 21:00

80,-/100,-

Lørdag 8. feb.
kl. 22:00

120,-/140,-

Søndag 9. feb.
kl. 15:00

100,-/120,-

Fredag 14. feb.
kl. 20:00

150,-/170,-

Niels Mathiasen

Blues i
Raschs
Pakhuz

Henrik Liep, Carsten Olsen (Den Skaldede Kok) og Claus Nielsen bruger
deres solide erfaring til at lave deres eget udtryk med selvbevidste fortolkBlues i Raschs Pakhuz ninger der kommer ud over scenekanten.

H.O.C.

Jonny Hefty &
Jøden + J-Spliff
Snorre Kirks
Vinterjazz i Raschs Pakhuz
Sekstet
The Beatophonics
+ The Heat-Makers
Electric Guitars

Lørdag 15. feb.
kl. 20:00 - Mika Vandborg & Søren Andersen
120,-/140,Søndag 16. feb. To mand frem: Finn Odderskov
kl. 15:00 & Ove Larsen
Jazz i Raschs Pakhuz
90,-/110,Fredag 21. feb. Born-løgnske sange &
kl. 20:00 Løgn-holmske historier
80,-/100,-

Lørdag 22. feb.
kl. 21:00

295,-/340,-

Lis Sørensen
Pierre Dørges

Søndag 23. feb.
kl. 15:00 New Jungle Orchestra
Jazz i Raschs Pakhuz
125,-/150,Fredag 28. feb. Neil
kl. 21:00 Young
75,-/95,-

Jam

Lørdag 1. mar.
kl. 21:00 UDSOLGT!
Evt. dørsalg: 350,-

D-A-D

Torsdag 6. mar.
kl. 19:00

295,-/295,-

Jørgen Lang

Blues i Raschs Pakhuz

Rune Klan
– Det stribede show

Fredag 7. mar. For børn:
Rosa og Rødderne
kl. 15:00 fra
Rouladegade
125,-/130,-

Lørdag 8. mar.
kl. 21:00

100,-/120

Evt. dørsalg: 285,-

Fredag 14. mar.
kl. 21:00

130,-/150,-

Lørdag 15. mar.
kl. 21:00
100,-120,-

med Trine Gadeberg & De Græd

Niels
!
T
UDSOLG Hausgaard
Red WarszawaHeavy mætal og hash

Ukendt
Kunstner

Lis Sørensen fejrer 30-års jubilæum som solist. Den kvalitetsbevidste danske sangerinde har jagtet de rette sange gennem fire årtier. Nu er de samlet
på et album, som klart viser, hvor tidløs og stilsikker Lis Sørensen er – som
både musiker og menneske.
De har ført jazztraditionen videre gennem et ellingtonsk jungle univers med
alskens musik i bakspejlet. Deres fængende musikalske show bevæger sig i
en sikker balance mellem humor og dyb alvor.
Rock i Raschs Pakhuz
Store klassiske Neil Young sange på deres helt egen måde, men med
respekt for originalerne, fortolket af rutinerede bornholmske musiker.

Dagens gæst vil som noget nyt selv have en gæst med på scenen, sammen
med Den Faste Trio. Gæster: Paul Banks (guitar) & Jørgen Lang (mundharmonika).
’Magien vender tilbage’ er mottoet, når verdensstjerne tryller og komiker
Rune Klan endelig igen er klar til at underholde danskerne live og i levende
live. Showet bliver en hyldest til det publikum, som den alsidige entertainer
er så afhængig af.

350,-/395,-

Søndag 23. mar. Christina Dahl Trio
kl. 15:00 m. Niclas Knudsen
125,-/150,Fredag 28. mar. Everybody’s
kl. 20:00

Bent Fabricius-Bjerre har gennem sit lange liv underholdt og begejstret
med sin fantastiske musik. De Græd hedder det charmerende orkester Bent
tog med på landevejen, da han i 1998 begyndte at spille koncerter. Med på
scenen har han også den vidunderlige performer Trine Gadeberg.
Niels Hausgaard er en del af vores fælles bevidsthed. Gennem fyrre år er
han med jævne mellemrum dukket op på TV-skærmene, og han deler ofte
vandene med sit politiske engagement og sin skarpe satire.
Gennem årene har der siddet mange misvækster, snyltere og sygdomme
fast på dette band. Dygtig lægevidenskab har bragt de fleste til ophør, men
der er stadig en grundpille i bandet som bliver hængende: Red Warszawa Herpes i provinsen (Herbes de Provence).
Den danske urban scene sprudler, ikke mindst med et utal af nye navne på
reggae- og dancehall scenen. Men navnet der lige nu for alvor skiller sig ud
er Ukendt Kunstner.

50,-/70,-

140,-/160,-

Så fører Bjarne Kure an i en ny rundtur i det bornholmske sprog - og i de
små bornholmske lokalsamfund. Det er igen et helt nyt «sjov» - med flere
helt nye sange. Underfundigheden lever i bedste velgående.

Afenginn

Lørdag 22. mar. Sanne Salomonsen
kl. 20:00 Hjem 2014

Lørdag 29. mar.
kl. 22:00

Mød to spændende lokale solister og Den Faste Trio, Thor Backhausen,
Michael Friis og Lars Juul, til en eftermiddag med jazz… Finn Odderskov
(saxofon) & Ove Larsen (trompet).

Helt unikke mix af skæve balkan taktarter, nordisk melankoli og klassisk
komposition udført med høj intensitet – fra det skrøbeligste, næsten tåkrummende pianissomo til vilde, brølende passager over stok og sten.

Jazz i Raschs Pakhuz
Søndag 16. mar. To mand frem:
Mårten
Lundgren
&
kl. 15:00
Ulf
Johansson
Werre
90,-/110,i
Fredag 21. mar. FJS UpRacoschmins Pag khu
z
kl. 21:00 – FredagsJamSession
Kun dørsalg: 30,Lørdag 22. mar. For børn:
kl. 13:00 Krauka

195,-/225,-

Ok, nu har Mika Vandborg og Søren Andersen da vist i sandhed skruet alle
guitarforstærkerne op på 11. Og den nørdede duo har taget det naturlige
skridt at udvide deres succesrige koncerter med en plade.

Bandet spiller alle de største sange fra Bowies katalog. Du får en tour-deforce i et godt krydret musikalsk univers, tilsat billeder og et oplagt band i
særklasse.

Onsdag 12. & torsdag 13. mar.

kl. 19:30

Denne Valentinsdag er det også kærligheden til musikken fra de sene
1950’ere og -60’ere vi hylder. En tid som for længst er væk, men ikke glemt.
Musikhuzet slår dørene op til en fantastisk aften i musikkens såvel som
kærlighedens tegn.

Best of Bowie
Poprock i Raschs Pakhuz

Søndag 9. mar. Bent Fabricius-Bjerre
kl. 15:00 		Show
250,-/275,-

Et stjernespækket hold bestående af: Jan Harbeck - tenorsaxofon, Tobias
Wiklund - trompet, Oilly Wallace - altsax, Magnus Hjorth - klaver, Lasse
Mørck - bas, Snorre Kirk - trommer.

Lad børnene være med til at bage en kage med Rosa, når hun og rødderne
fra Rouladegade spiller kagekoncert med sangene fra det populære tvprogram for børn på DR1, ”Rosa fra Rouladegade”.

125,-/150,-

Fredag 7. mar.
kl. 21:00

To gamle drenge, der stadig leverer Go’ Gammel Dansk Rap, så snart der
råbes ”HALLÅÅÅ! ER DER KNALD PÅ?”. J-Spliff har de sidste 10 år været
et af de mest prominente navne når det kommer til engelsksproget rap i
Danmark.

D-A-D fejrer sit 30 års jubilæum og det kommer ikke til at gå stille af. De
starter den 28. jan. i Frederikshavn og slutter i den 8. mar. i Den Grå Hal på
Christiania – og Musikhuzet er blandt de udvalgte spillesteder.

Søndag 2. mar. Dr. Friis Blues Clinic
kl. 15:00 feat. Paul Banks &
80,-/100,-

Fra 2014 er der ikke længere åben konsultation til jam hos Dr. Friis. Til gengæld vil dagens gæst som noget helt nyt selv have en gæst med på scenen,
sammen med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis.
Gæster: Mike Andersen (guitar) & Niels Mathiasen (saxofon).

Jazz i
Raschs
Pakhuz

Talking
Ginger Ninja
Elektronisk pop i Raschs Pakhuz

Mårten Lundgren er en trompetist og arrangør. Ulf Johansson Werre er
pianist og trombonist. Begge er fra Sverige og nu gæster de Den Faste Trio.
Tag din guitar, bas, stikker, mundharpe, saxofon eller violin med eller kom
blot og oplev den fantastiske atmosfære!! Nanna Schou styrer løjerne.
Med lyrer, håndtrommer, skalmejer, en fem-strenget bas og islandske kvad
giver Krauka børn og forældre et unikt musikalsk besøg 1000 år tilbage i
tiden.
Sanne har i længere tid haft lyst til at komme i øjenhøjde med sine fans, og
føler at tiden er inde til at skære ind til benet i sangene og musikken. Hun vil
nu præsentere sine gamle sange i nye arrangementer, og det kommer til at
ske på intime spillesteder med optimale forhold.
Christina Dahl (sax) med Jesper Lundgaard, der spiller virtuost på sin
bas, Espen Laub von Lilienskjold, der er et super talent på trommer og
guitaristen Niclas Knudsen, der har en kæmpe musikalsk personlighed med
et overskud, som udtrykkes frit og lyrisk.
Når bandet går på scenen er de bedst kendt som: Popdrengen, Rocklegenden og Kongen af Ribe. Privat er de Jimmy Colding, Billy Cross og
Lars Maasbøl. En aften med Everybody›s Talking er kendetegnet ved sitdowncomedy og deres fantastiske fortolkninger af etablerede pop/rock.

Ginger Ninja leverer musik til et stadigt voksende publikum med uafrystelige
melodier og en energi, som giver poppen og rocken liv.

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
Entré er incl. billetgebyr – ekspeditionsgebyr kan tilkomme

