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Fredag 20. jan.

Akustisk

COHEN PÅ DOHNSK

kl. 21:00

LEONARD COHEN ER VÆK – MEN HANS SANGE LEVER

150,-/ 175,-

Lørdag 21. jan.

Metal i Raschs Pakhuz

Musikhuzet slår dørene op for Danmarks bedst sælgende powermetal band. Siden Iron Fire
for første gang i 1999 stod på de skrå brædder i København (som support for selveste Saxon),
har drengene været Europa rundt flere gange, hvor de blandt andet har spillet med prominente
navne som Doro og Primal Fear. Det er et erfarent og veletableret band, der spiller op til en solid
heavy metal fest, og skoene er for alvor kridtet af og lædervesten fundet frem.

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

Søndag 22. jan.

FRANS BAK

40,-/60,-

Mer End Nok Kamæleon!

For pen
rup
aldersg rige
5-8 å

Pianist, saxofonist og filmkomponist Frans Bak har gennem de sidste mange år spillet et hav
af skolekoncerter og har nu skrevet musik til en stribe nye dyrefabler for børn med tekst af Gerz
Feigenberg. Disse nye sange er udgangspunktet for koncerterne, hvor børnene får rig mulighed
for at få ørerne op for noget ny musik, som de også kan synge og klappe med på. Det kommer
helt sikkert ikke til at gå stille af. BEMÆRK STED: Paradisbakkeskolen i Nexø.

& SØNNER

kl. 13:00

Søndag 22. jan.

– I NEXØ

I Skandinavien har vi de senere år fået noget, der binder os sammen, og som udfoldes på
smukkeste vis gennem dette duo-samarbejde: En nordisk tone i jazzen. De to musikere Ole
Kock Hansen og Thomas Fonnesbæk har deres musikalske rødder på tværs af de nordiske
landegrænser; en inspiration der kommer tydeligt til udtryk i valg af tema og stemning på deres
seneste album: FINE TOGETHER//NORDIC MOODS.

Jazz i Raschs Pakhuz

OLE KOCK HANSEN
kl. 15:00 OG THOMAS FONNESBÆK
150,-/175,-

Onsdag 25. jan.

Comedy

ANDERS MATTHESEN
– SHHH

kl. 18:30 UDSOLGT

kl. 21:30 EKSTRA SHOW

395,-/420,-

Fredag 27. jan.

Metal

80,-/100,-

Lørdag 28. jan.

Pop

JETTE TORP
– Halvvejs

kl. 20:00

175,-/225,-

kl. 20:00

80,-/100,-

Søndag 5. feb.

kl. 15:00

90,-/110,

Blues i Raschs Pakhuz

Blues i Raschs Pakhuz

PAUL BANKS

Folk

Himmelstræbende og eftertænksom folk-rock fra toppen af Danmark.

JONAH BLACKSMITH

kl. 21:00

Bedstefar, banjo og bajere

150,-/175,-

Søndag 12. feb.

Søndagsjam for blues-elskere: Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis
med dagens gæst. I mere end 30 år har Paul Banks været et toneangivende navn på den danske
folk, blues og sangskriver scene. Især hans virtuose akustiske guitarspil har gjort indtryk på flere
generationer af danske guitarister, men også hans vokal og sangskrivning har virkelig markeret sig.

Dr. FRIIS BLUES CLINIC

Lørdag 11. feb.

Jazz i Raschs Pakhuz

Torsdag 16. feb.

Pop

IDA CORR

kl. 20:00

– FÅ BILLETTER

195,-/220,-

Ida Corr storhittede i 2007 med ”Let Me Think About It”, der gik #2 i UK og imponerende #1 på
dancecharten i USA - med det store hit i baglommen, turnérede hun verden tynd i over 5 år.
Kendt fra Nu er Ida Corr klar til at vise nye sider af sit store talent. Hun vil på denne tourné, som bringer
Toppen af hende til Musikhuzet, kreere et live-setup, hvor hendes tidligere club-hits vil blive omarrangeret
Poppen! og soul’en komme i fokus.

Jam aften i Raschs Pakhuz

Nanna Schou inviterer denne aften musikere og sangere til jamsession i Raschs Pakhuz. Hun
har en god håndfuld musikere med til at sætte det hele i gang og spille med de jammere der
ønsker at være med. Der stilles instrumenter til rådighed, men det er også muligt at medbringe
sine egne instrumenter. Slip din indre jammer løs og kom forbi til en dejlig og uforudsigelig aften
i musikkens tegn.

Jamsession med

kl. 20:00 NANNA SCHOU
20,-/40,-

Søndag 19. feb.

Jammere har fri entré

Jazz i Raschs Pakhuz

JENS SØNDERGAARD
møder DEN FASTE TRIO

kl. 15:00

90,-/110,-

Fredag 24. feb.

Rock

90,-/110,-

Lørdag 25. feb.

Pop

FALLULAH

kl. 21:00

175,-/195,-

Fallulah drager til foråret på en turne, der bringer hende rundt i hele landet. Med sig har hun bl.a. sit seneste
album PERFECT TENSE med hittet af samme navn, den nyeste single STRANGE WORLD, samt tidligere hits
som OUT OF IT og I LAY MY HEAD, der senest har kunnet høres i nyfortolkninger i Toppen af Poppen. Vi kender
Fallulah fra sange som OUT OF IT og BRIDGES. Sidste år tilføjede hun nummeret PERFECT TENSE til listen af
hits, som ikke bare tog Danmark med storm, men også indtog den amerikanske US viral chart som #19.

Bornholmsk troubadour

Bornholms egen entertainer, Bjarne Kure, er på banen med sit 6. ”ENJ-MANJ-SJOV”. Det nye
show byder på helt nye sange, syng-med-sange og evergreens. Med sit ”ENJ-MANJ-SJOV”
kombinerer han det bornholmske med kendte sange såvel som egne sange. Glæd jer til sang i
høj kvalitet forenet med humor. Underholdning i høj ”bornholmer-klasse”.

BJARNE KURE
kl. 20:00 – LÄJE-STÄJLLING
120,-/150,- TE MAJNANA?

Lørdag 4. mar.

Dancehall Reggae

195,-/220,-

kl. 15:00

90,-/110,

Siden dannelsen i 2012, hvor Djämes Braun vandt P3’s Karrierekanonen, har duoen været
fast inventar på de danske hitlister og awardshows. Det store gennembrud oplevede de i 2015.
Det var året, hvor de udgav debutalbummet ”Modgift”, der indeholdt intet mindre end 9 guld- og
platincertificerede hits såsom ”Kvinder Og Kanoner”, Kom Og Giv Mig Alle Dine Penge”, ”Traktor”,
”Farlig Tiger” og ”Fugle”.

DJÄMES
BRAUN

kl. 21:00

Søndag 5. mar.

Blues i Raschs Pakhuz

Den Faste Trio og dagens gæst: Mike Andersen. Fra Mike Andersen satte sine første fodspor på
den danske blues og soulscene med albummet “My Love For The Blues” i 2002, har han vist en
konstant vilje og vision om musikalsk udvikling. Han vandt i 2015 en DMA Blues for Årets Bedste
Bluesudgivelse for sit album ”Home”. Mike Andersen udsendte et nyt album oktober 2016, og det
er tilmed det 7. album, som på imponerende vis er blevet til inden Mike har rundet de 40 år.

Dr. FRIIS BLUES CLINIC
feat.

Fredag 10. mar.

MIKE ANDERSEN
Pop

PHLAKE

kl. 21:00

145,-/170,-

Ud af det blå har Phlake, bestående af producer Jonathan Elkær og forsanger Mads Bo, sparket døren ind med
deres mix af R&B og hiphop og placeret sig solidt på dansk musiks landkort og hitlister. Phlake blev den helt
store vinder ved Danish Music Awards 2016 – det blev til hele fem statuetter. Duoen fik for alvor fat i danskerne
med deres hyldest til den gravide kvinde på singlen ’Pregnant’, der i efteråret 2015 var P3s Uundgåelige. Med
deres nyeste hit ’Angel Zoo’ har de igen markeret sig på hitlisterne.

Lørdag 11. mar.

Gadehjørnet er en farverig forestilling om tre gademusikere, som mødes tilfældigt og straks
bliver uenige om, hvem af dem, der egentlig har ret til at spille sin kulturs musik på netop dét
gadehjørne. Heldigvis hjælper musikken dem til at lære hinanden at kende og måske ligefrem
blive venner. Koncerten bliver spillet af tre top professionelle musikere, der også i virkeligheden
kommer fra hver sit verdenshjørne – Japan, Israel og Ghana.

kl. 13:00 GADEHJØRNET
40,-/60,-

Lørdag 11. mar.

For aldersgruppen 5-8 årige

Dødsmetal i Raschs Pakhuz

SUNLESS
DAWN

kl. 21:00

80,-/100,-

Fredag 17. mar.

Pop

150,-/185,-

Lørdag 18. mar.

50 YEARS
OF FLOYD

kl. 20:00

255,-/295,-

ROSAS SOVEDYR

125,-/150,-

Søndag 19. mar.

Jazz

MADS TOLLING

kl. 15:00

møder DEN FASTE TRIO

90,-/110,-

Tirsdag 21. mar.

Pink Floyds debutalbum ”Piper At The Gates Of Dawn” fylder 50 år. Pink Floyd Project fejrer
jubilæet og bandet med en regulær jubilæums- tour. Der bliver mulighed for at opleve materiale
fra Piper At The Gates Of Dawn, Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals, The
Wall, The Final Cut, The Division Bell med mere.
Ligger dit sovedyr også derhjemme på sengen og drømmer om at komme ud og danse? Sukker det efter hede
rytmer, søde søde sovedyrssange og andre krammedyr at ryste halen med? Så tag det med til Rosas SOVEDYR PÅ EVENTYR Show. Med nye og gamle sange fra Rouladegade, Byttebiksen, og selvfølgelig Sovedyr
på Eventyr! Vi skal ryste rævehalerne, kaste plyskillinger højt i luften, og bage isbomber til isbjørne, elefanter,
egern, enhjørninge, slanger, sæler, pandaer, kyllinger, kaniner, tigre, løver og DIG - SÅ HUSK DIT SOVEDYR !!

For børn

kl. 12:00 PÅ EVENTYR SHOW

kl. 19:00 - FÅ BILLETTER

Talkshow

Fredag 24. mar.

260,-/260,-

Pop

RASMUS WALTER

kl. 20:00

+ SUPPORT

270,-/290,-

Lørdag 25. mar.

Pop

THE

Jazz i Raschs Pakhuz

MOGENSEN/BØTTIGER

kl. 15:00

KVARTET

150,-/175,-

Onsdag 29. mar.

kl. 19:30

& Torsdag 30. mar.

kl. 19:30

Fredag 31. mar.

Jysk troubadour

kl. 21:00 KATINKA
120,-/150,-

+ SUPPORT

fra Dansk
Med støtte erforening
Jazzmusik

T
UDSOLG

NIELS HAUSGAARD
Pop

Rasmus Walter, som står bag de sidste års store hits ”Dybt Vand”, ”Endeløst” og ”Verden I
Stå”, har turneret flittigt de sidste par år, og til stor succes. Der har været bragende udsolgt flere
måneder før start. Rasmus Walter var forsanger i rockbandet Grand Avenue, som han var med
til at danne i 2001, og han udgav sit eget debutalbum i 2011. Det nye anmelderroste album
‘’Himmelflugt’’ udkom november 2016.
Den hjertevarme trio byder indenfor hos en række danske spillesteder, når de tager hul på
foråret med en tour, hvor de præsenterer deres nyeste album. The White Album, der altid formår
at skabe en sjælefuld stemning til deres optrædener, vil spille lunefulde kendinge samt give
publikum mulighed for at opleve nogle af deres nyeste ballader på stammen, der emmer af
nordisk melankoli og dyb lyrik.

kl. 21:00 WHITE ALBUM
165,-/195,-

Søndag 26. mar.

Jazz i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio og dagens gæst: Mads Tolling. Mads Tolling har i
over seksten år været bosiddende i USA og er uddannet på Berklee College of Music i Boston.
Hans mange år i udlandet har indtil videre ført til to Grammy Awards og flere års samarbejde
med Turtle Island Quartet og bassisten Stanley Clarke. I San Francisco leder han sin egen
gruppe Mads Tolling Quartet.
Talkshowet, hvor du kan spørge om alt. En aften i selskab med Linse og hemmelig gæst.
Til Linses Talkshow, er det stadigvæk dig som gæst, der stiller spørgsmålene, og mig der svarer – uden filter. Linse tager en eller flere hemmelige gæster med til hvert show. Intet talkshow er
ens, og der er mange ekstra små overraskelser, bl.a. har der været frieri på scenen, goodiebags,
og meget mere.

Ekstra:

Onsdag 22. mar. LINSE uden filter
kl. 19:00 - UDSOLGT

Vinderen af Wacken Metal Battle Danmark 2016, Sunless Dawn, er en ny spiller og et frisk pust
af progressiv dødsmetal på den danske metalscene. Sunless Dawn begår progressiv metal med
stærke skandinaviske rødder. Værkerne trækker på både black- og dødsmetal i en fusion af
sære jazzede taktarter, massive lydbilleder og tunge riffs, alt sammen med stor dynamik.
Teksterne behandler samfundsrelevante temaer og konflikter i det menneskelige sind.
Hele Danmark blev ’boisificeret’, da de to drenge tog på paradetur i fint selskab under sommerens Grøn Koncert, og efter to dansksprogede hits som ”Bedre end Rihanna” og ”Som Om”
fortsætter drengene med at forny det danske sprog, når de laver en ’lator’ på dig. Og opfører du
dig ikke ordentligt over for disse drenge, kan du ende i en sangtekst. For som drengene synger
på ’Som Om’, så ved både Nik & Jay og Dronningen hvem de er.

kl. 21:00 CITYBOIS

Søndag 19. mar.

Jazz i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, og
dagens gæst: Altsaxofonisten Jens Søndergaard har været særdeles aktiv på den danske
jazzscene siden 1960’erne. Jens Søndergaard har spillet på Bornholm mange gange før, bl.a.
med Peter Poulsen på Svanekegaarden, solist med Swingborn, NexøJazz Festival med kvartet
og flere gange i Musikhuzet med lokale solister og også med Den Faste Trio.
Aske Jacoby er en musikbegavelse ud over det sædvanlige. Udover at være en af dette lands
absolut stærkeste og mest originale guitarister viser han også et stort og sjældent talent for sang
og sangskrivning. Med de to USA-indspillede albums “Chant” (2014) og “Luna Plena Super
Me” (2016) demonstrerer han sit talent for storytelling, originale og samtidig enkle melodier og,
naturligvis, excellent musikerskab.

kl. 20:00 ASKE JACOBY

Fredag 3. mar.

Brødrene Alstrup, der i fællesskab udgør spydspidsen af det syv mand store band, drager på en
omfattende turne rundt i kongeriget i februar 2017. De er super aktuelle med et nyt album, som
rammer gaden den 30. januar 2017.
Den unge trommeslager Snorre Kirk har i de seneste mange år været en fast gæst på de internationale jazzklubber og festivaler, hvor han har gjort sig bemærket som sideman med nogle af de mest
prominente jazzartister fra Skandinavien, samt med internationale størrelser som Diane Schuur,
Stephen Riley og Eric Reed. Line-up: Klas Lindquist (altsax & clarinet) – Jan Harbeck (tenorsax) –
Tobias Wiklund (kornet) – Lasse Mørck (bas) – Magnus Hjorth (klaver) – Snorre Kirk (trommer).

KIRK
kl. 15:00 SNORRE
SEKSTET
150,-/175,-

Fredag 17. feb.

Med to akustiske guitarer, gode sange og en stor portion livserfaring i bagagen tager Jette Torp
og Jan Kaspersen på landevejen i foråret 2017. Da Jette Torp rundede de 50 år for godt et år
siden, blev hun ramt af den krise mange rammes af, når man er der et sted midt i livet: Hvad nu?
Slutter det lige om lidt? Har jeg nået det jeg ville? Hvad skal jeg stille op med mig selv? En indre
stemme hviskede dog formanende til hende: ”tag det roligt Torp, du er jo bare halvvejs!”
Cactai Road er en nydannet akustisk trio fra den skånske muld. Tunge takter blandet med slideguitar og kontrabas tilsat sang med eget særpræg. Med påvirkning fra blues’en i de amerikanske sydlige stater og fra folkemusikken mod nord skaber Cactai Road sin egen ”roots” lyd. Hertil kommer
selvkomponerede tekster og melodier. Line-up: Jasmine Lyhagen (sang & slagtøj) - Micke Nilsson
(slideguitar & sang) - Jerker Wennerström (kontrabas)

CACTAI ROAD
feat.

De fem-stjernede anmeldelser drysser ned over Anders Matthesens nyeste show. Præcis hvad
showet handler om og hvilke emner, der tages under behandling, er som sædvanligt svært at
lokke ud af den populære komiker: ”Er der noget værre end folk, der afslører halvdelen af filmens
handling? Jeg kan sige så meget, at jeg har gjort mig meget stor umage, at det bliver super sjovt
og spændende, og derudover må jeg høfligt henvise til showets titel: – ’Shhh’.”
Mange rockfans blev skuffede, da den danske gruppe Black City for nogle år siden valgte at gå
hver til sit efter to velanmeldte album. Nu er bandets sanger Bjørn Poulsen dog aktuel i front for
et nyt band, Superloader, hvis øvrige medlemmer også er erfarne musikere, der har spillet med
navne som The Bandit, Cherry Overdrive, The Breakers, Hard Candy og Bullet Train Blast.

kl. 20:00 SUPERLOADER

Lørdag 4. feb.

Den canadiske digter, forfatter, sangskriver og sanger Leonard Norman Cohen døde den 7.
november 2016, og han nåede at blive 82 år gammel. Kom til en fantastisk, varm og nostalgisk
aften i Musikhuzet og genhør nogle af hans mest populære sange – på et sprog, der er lige til
at forstå. I 2004 samledes Anders Dohn, som havde oversat teksterne til dansk, og en række
danske kunstnere om at lave et album med Leonard Cohen-sange på dansk.

Orkestret spiller deres egne dugfriske kompositioner, der kan beskrives som melodisk og energisk moderne jazz med rødder i både skandinavisk og amerikansk jazztradition. Jazzkvartetten
består af Anders Mogensen, som er en internationalt anerkendt jazztrommeslager. Simon
Krebs på elguitar har to udgivelser bag sig. Mariusz Prasniewski på kontrabas turnerer flittigt i
ind- og udland. Andreas Bøttiger på tenorsax er et nyere upcoming navn på jazzscenen.

STOR GENDE,
GUD ELR
G NÆRTA
O
IG
FÆNGE
– OG FOR
R!
MEN STO
KATINKAs poetiske og eksperimenterende popmusik, der benytter alt fra stueorgel, skabe, lamper, støvsugere og hårspænder til at skabe lyd, har bl.a. fået airplay på P3 og P6 og en 3. plads
på Det Elektriske Barometer. Sommeren 2015 blev de udråbt som vinder af Karrierekanonen og
har optrådt til Kronprinsparrets prisfest på Kulturværftet i Helsingør.
Med bornholmske Marie Hageltorn Christiansen

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

