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Fredag 19. jan.

Pop

Aura

kl. 21:00

Forsalg/dør 195,-/215,-

Lørdag 20. jan.

kl. 13:00

40,-/60,-

Raschs
Pakhuz
– for de
5-8 årige

Drumdrum

Lørdag 20. jan.

Ole Frimer
& Olav Poulsen
Blues ’n’ Roots

70,-/90,-

Fredag 26. jan.

Elektronisk musik

100,- (Kun dør)

Danmarks bedste slideguitarist, Olav Poulsen, møder her bluesmanden Ole Frimer. To guitarekvilibrister med et gnistrende tæt og luftigt sammenspil – og en næsten telepatisk forståelse.
Repertoiret spænder fra moderne urban blues, over funky rytmer, til akustisk præget Tex Mex.
Duoen præsenterer numre fra Ole Frimers sangkatalog samt spændende ting fra det klassiske
blues repertoire, krydret med et par røverhistorier.
Campus Bornholms gymnasiale uddannelser fejrer Byrge og åbner døren for alle kl. 22.

Byrge

kl. 22:00

Lørdag 27. jan.

Karismatiske Benita Haastrup har vundet flere priser for sit levende og farverige trommespil.
DrumDrum er en unik oplevelse af gnistrende og virtuost sammenspil og spilleglæde. Det
er original, klangfuld og groovy musik, og koncerten er både medrivende, overraskende og
humørfyldt.

Bluesaften i Raschs Pakhuz

kl. 20:00

Bornholmske Aura har skrevet og sunget sine egne sange siden hun var barn. Hun har tidligere
hittet stort med numre som ’I Will Love You Monday’ og ’Geronimo’, ’Song for Sophie’ og
’Friends’. Nu er hun aktuel med verdenshittet ’Cant’ Steal the Music’. Oplev magiske Aura på
hjemmebane!

Kom til et brag af en koncert med Byrge i vaskeægte superheltestil.
Det tætteste du kommer på den ægte vare. Thunderstruck, Back in Black, Highway to Hell,
T.NT. Listen er lang, og de er alle med, når de danske kloner af AC/DC indtager scenen. Med
et sceneshow, lyd og look så tæt på originalen som muligt. Skoledrengsuniformen er pakket,
kirkeklokken er pudset og kanonerne er ladt, når Almost AC/DC indtager Muzikhuset; You’ve
been, Thunderstruck!”

Rock

kl. 21:00

150,-/180,-

Fredag 2. feb. Teaterkoncert
Bertolt Brecht – Svendborgdigte
kl. 19:30
230,-/230,-

Forsangeren fra Saybia, Søren Huss, står for musikken til forestillingen,
der fik 5 stjerner i Politiken.

Lørdag 3. feb. Metal
kl. 20:00

+ support

80,-/100,-

Søndag 4. feb.

kl. 15:00

90,-/110,-

Fredag 9. feb.

Dr. Friis Blues Clinic feat.

Sahra da Silva

Electro

Electric
Winter Vibes

70,-/100,Akustisk

295,-/340,-

Søndag 11. feb.

Jazz i Raschs Pakhuz

Veronica Mortensen

kl. 15:00

Quartet

150,-/175,Akustisk

kl. 21:00 Carl Emil
175,-/200,-

Søndag 18. feb.

Petersen

For børn

Master Fatmans

Jazzskole

80,-/100,-

Den Faste Trio

Fredag 23. feb.

Pop

Copenhagen
Drummers

kl. 20:00

289,-/319,-

Lørdag 24. feb.

Oplev: LÜD – Vitur - Venzé

20,-/40,-

Lørdag 24. feb

Troubadour

Bjarne Kure

kl. 20:00

– bâra borrinjholmsk

120,-/150,-

120,-/140,-

Fredag 2. mar.

Rock

Uffe Lorenzen solo

kl. 21:00

+ support: Støvsind

140,-/170,-

– for de 5-8 årige

Moussa Diallo Trio – i Svaneke

kl. 13:00 Der var engang i Mali
40,-/60,-

Lørdag 3. mar.

BEMÆRK STED: Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke
Pop

Burhan G

kl. 21:00

345,-/385,-

Søndag 4. mar.

Dr. Friis Blues Clinic feat.

Fredag 9. mar.

Pop

Hugo Helmig

kl. 20:00

145,-/170,-

kl. 15:00 Massey Hall
Sextet
125,-/150,-

Lørdag 17. mar.

Hiphop / Rap

Østkyst
Hustlers

kl. 21:00

215,-/245,-

Søndag 18. mar. Sexet folkemusik i verdensklasse
kl. 15:00 Henrik Jansberg
+ Folk og Fæ
80,-/100,-

Mette Absalon
Den Faste Trio

møder
på Svanekegaarden

90,-/110,-

Lørdag 24. mar.
Søndag 25. mar.

og magisk liveoptræden.

Blues i Raschs Pakhuz

Dr. Friis Blues Clinic feat.

kl. 15:00

Svante Sjöblom

90,-/110,-

Mandag 26. mar.

Poprock

Skærtorsdag 29.

(Solo)

mar.

Elektronisk musik

Easter Night

kl. 22:00

Langfredag 30.

mar.

80’er Påske Party

Bud Powell, Charles Mingus og Max Roach.
Line up: Søren Høst (ts) – Oilly Wallace (as) – Rolf Thofte
Sørensen – (tp) Zier Romme Larsen (p) – Matthias Petri (b)
& Andreas Svendsen (dr).

Vi skal tilbage til 1998 for at finde Østkyst Hustlers’ sidste studiealbum. Men de tre hiphop-pionerer Jazzy H, Bossy Bo og Nikolaj Peyk har ikke ligget stille siden. Tværtimod har de opbygget
et solidt renommé som et af landets bedste live acts. Med et groovy funkorkester i ryggen og et
bagkatalog fyldt med massive hits, sparker de gang i en hvilken som helst scene. I foråret 2018
kommer så Østkyst Hustlers’ længe ventede fjerde album. Kom og hør!

Jazz på Svanekegaarden med Den Faste Trio og dagens gæst: Mette Absalon. Mette er
kendt som den alsidige og kompetente sangerinde fra Ibsker Soul Service. Mettes sangkarriere
begyndte for mange år siden på Sverres Swingcafé. Hun spænder genremæssigt over soul og
jazz og er også glad for en ballade eller to – især på svensk.
BEMÆRK STED: Svanekegaarden, Skippergade 2-8, Svaneke

Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio og dagens gæst: Svante Sjöblom er en ung,
forrygende, svensk blues’n’roots guitarist og sanger. Han er dybt forankret i musikken fra de
amerikanske sydstater, som den lød før Anden Verdenskrig. Pre-war blues, selvfølgelig, men
også old time country, gospel og ragtime.

Årets vildeste elektroniske påskearrangement. Stærkt live DJ line up, det svedigste lysshow
og bastante rytmer fylder luften med mega energi på dansegulvet. Vi ses til en uforglemmelig,
eksklusiv påskeevent.
Du skal være fyldt 16 år for at komme ind, vi tjekker ID!
Et af Danmarks mest succesfulde popbands. En tilfældighed sparkede bandet i gang igen, og
alle synger med på ”All My Love”, ”Elsk Mig i Nat” og ”Ridder Lykke”. De spiller bedre end nogensinde og har i de seneste par år spillet et utal af koncerter med enorm succes.

kl. 21:00

Påskelørdag 31.

Det går stærkt for den unge Hugo Helmig. Alle kan efterhånden synge med på hitsinglen
’Please Don’t Lie’. Det 19-årige talent er nu klar med en omfattende turné, hvor han
besøger 21 byer landet over, herunder Musikhuzet i Rønne.

Det er igen blevet tid for topaktuelle Michael Falch til at tage på en af sine intime, akustiske
soloturnéer. Den danske rockveteran medvirkede i efterårets Toppen af Poppen på TV2. Den nu
61-årige Michael Falch har gennem årene udviklet sig til et fænomen, der går sine egne veje i
dansk rock ved konstant at variere sit kunstneriske udtryk.

kl. 20:00 Michael Falch
295,-/345,-

Burhan G tager på en omfattende forårsturné sammen med sit hold bestående af tre musikere
og to korsangere. Det bliver nogle intense koncerter, hvor publikum får Burhan G helt tæt på.
Burhan G har solgt flere 100.000 plader og har optrådt på diverse tv-shows, senest var han en
del af Toppen af Poppen, som løb over skærmen i efteråret 2017. Glæd jer til en aften med en
fantastisk artist.

På rekordtid har Bisse for alvor formået at udmærke sig som en af Danmarks mest excentriske og
produktive sangskrivere. Med sit imponerende bagkatalog besidder Bisse en musikalsk diversitet
og kreativitet der er intet mindre end forbløffende. Bisse har i år haft mange anmelderes og koncertgængeres fulde opmærksomhed under sin Tour de Smackdown. Bisse og hans band har bl.a.
lagt vejen forbi et udsolgt Store VEGA samt festivaler som Northside, Musik i Lejet og Smukfest.

Indiepop

kl. 21:00 Bisse
Excentrisk, original popmusik
195,-/240,-

Det er nat i Mali. Stjerner og måne oplyser himlen, og i landsbyen Koulikoro får børnene fortalt
eventyr. Om den tapre mariehøne Kimi Komo, om hanen Karato og firbenet Kanou og om den
farlige løve, der vist godt kunne spise en lille ged. Maliske Moussa Diallo har digtet videre på en
række af sin barndoms underfundige eventyr, og her genskaber han den magi, han selv oplevede
som barn, når hans bedstemor fortalte eventyr under den afrikanske stjernehimmel.

Med en af dansk folkemusiks mest innovative violinister i spidsen indvinder Jansberg nyt land
for folkemusikken. Akustiske og elektriske instrumenter blandes i traditionelt funderet folk med
violinen i forgrunden. ”Kombinationen af de elektroniske elementer og rytmerne og harmonierne
resulterer i en frisk, sexet verden af lyd.

Jazz i Svaneke

kl. 15:30

Uffe Lorenzen er kendt som den karismatiske forsanger og frontfigur i Spids Nøgenhat og
Baby Woodrose. Fik et gennembrud med Baby Woodrose i 2003. Senere fulgte et endnu større
gennembrud med Spids Nøgenhat, der nærmest blev folkeeje.
SUPPORT: Støvsind er en rejse i rendyrket og skyggefuld mol. Fire musikere, med stærke
rødder til Bornholm, danner rammerne for tilblivelsen af det musiske univers, de sammen skaber.

MASSEY HALL REVISITED
”Jazz at Massey Hall” er en live plade indspillet i 1953.
Pladen er en dokumentation på et magisk øjeblik, der er
gået over i historien, hvor tidens førende artister indenfor
beboppen mødtes, heriblandt Charlie Parker, Dizzy Gillespie,

Jazz i Raschs Pakhuz

Søndag 18. mar.

Efter seks udgaver af ”Borrinjløgnska sânga â løgnholmska hestorjer” bliver det syvende ”sjov”
rent bornholmsk! Igen bliver det en blanding af kendte bornholmske sange, syng-med-sange og
helt nye sange, bundet sammen af underfundige historier.

Blues med Den Faste Trio og dagens gæster: Søren Rislund og Simon Jul.
Folkeejet Søren Rislund indledte i 1975 et samarbejde med studiekammeraten og nu afdøde
Jan Monrad i gruppen Totalpetroleum, og de udviklede her deres helt specielle blanding af sort
humor, flad popmusik, latrinære vitser og satire. Simon Jul AKA Fissan Poulsen fra Banjos
Likørstue er komiker, skuespiller og ikke mindst en aktiv musiker.

Blues i Musikhuzet

kl. 15:00 Søren Rislund
90,-/110,- & Simon Jul

Søndag 11. mar.

UNDERHOLDNING I BORNHOLMSK TOP KLASSE!

Kvintetten Pepper Spray hylder den legendariske barytonsaxofonist Pepper Adams. Pepper
Spray dykker ned i et skatkammer af numre og er især inspireret af Pepper Adams’ plade
”Encounter”.
Line up: Niels Oldin (barytonsaxofon) - Simon Thorsen (tenorsaxofon) - Mads Søndergaard
(klaver) - Jakob Roland (bas) og Andreas Fryland (trommer).

Bebop jazz i Raschs Pakhuz

kl. 15:00 Pepper Spray

Lørdag 3. mar.

Copenhagen Drummers vandt Talent 2010 på DR. Det var spadestikket til over tusind shows
i både ind- og udland, og i 2013 kulminerede det, da de stod side om side med Emmelie De
Forest i Eurovision Song Contest og vandt det hele. Oplev en gruppe af top entusiastiske,
trommespillende drengerøve, skabt ud fra lysten til at udforske alle facetter af rytmisk musik med
fokus på trommer.
Kom og oplev det seneste nye Bornholms musikalske undergrund har at byde på. Upcoming
rockbands står klar på scenen i Raschs Pakhuz for at vise publikum, hvad de er lavet af. Kom og
oplev morgendagens stjerner! Præsenteres af hele øens øveforening: Rytmisk Musik Bornholm.

Lokale helte

kl. 20:00 Upcoming
i Raschs Pakhuz

Søndag 25. feb.

Tag med Jazzskolen helt om på den anden side af jorden til et af verdens allersmukkeste og
dejligste steder – Brasilien. Vi skal høre samba, bossa og swingue, lære at danse ret vildt, spille
på vores maver (også hvis de er små) og springe over hinanden, når vi prøver Capoeira. Oplev
entertainer, radiovært, jazzentusiast, bassist, filminstruktør, musikguru m.v. Master Fatmans
populære Jazzskole.
Jazz i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, og dagens gæst: Guitaristen Per Møllehøj er en af Danmarks bedste unge jazzguitarister, swingende,
ekvilibristisk og lydhør over for den fine melodi. Siden sin afgang fra Rytmekonservatoriet i 2005
har han flittigt spillet med en lang række af dansk jazz’ mest kendte solister og både stået på
scenerne i JazzHouse, La Fontaine og andre danske jazztempler.

Jazz i Raschs Pakhuz

kl. 15:00 Per Møllehøj møder
90,-/110,-

Veronica Mortensen har i dag placeret sig som en af landets mest interessante sangerinder
inden for jazzen. Hendes varme og afslappede stil er højt elsket af både publikum og anmeldere.
Med sig på scenen har Veronica Mortensen et fantastisk hold musikere.
Line up: Veronica Mortensen (vokal) – Mads Bærentzen (klaver) – Kristor Brødsgaard (bas) og
Janus Templeton (trommer).
Carl Emil Petersen, tidligere forsanger i bandet Ulige Numre, debuterede i oktober med sit
første soloalbum, Natradio. Klassikere som ”Frit Land”, ”Halvnøgen” og ”København” har fået et
kuld stedsøskende og hermed klar til sammen at drage ud til en voksende publikumsskare.

kl. 13:00

Søndag 18. feb.

Mærk den elektroniske sitren i den bornholmske undergrund. I små studier rundt på øen sidder
der smukke, unge mennesker og producerer elektronisk popmusik i et omfang, der er helt uhørt
i forhold til tidligere tider. Nogle navne har vi danset og skrålet til flere gange før, mens andre er
helt sprøde som små gulerødder. Oplev bl.a. Spotboy, SoulTrap, Bergmann og Thoby.
Undgå udsolgt, spar penge og undgå kø ved at købe din billet i forsalg!
Når Joey Moe omarrangerer sine store popsange til de akustiske koncerter, er det en ny side af
den populære sanger, der åbenbares. Publikum kan opleve, hvordan sangene og hans stærke
vokal folder sig ud og åbner op for nye stemninger og fortolkninger. Sidste gang Joey Moe spillede en akustisk koncert i Musikhuzet var i 2014, og der optrådte han for en udsolgt sal.

kl. 20:00 Joey Moe

Lørdag 17. feb.

I en blanding af tung, riffbaseret doom metal, med referencer til giganter som High On Fire,
Crowbar og Black Sabbath, er københavnske Dirt Forge klar til at tæve richterskalaen i smadder
med deres slagkraftige kvælertag på metalgenrens mest sumpede sorte får.
Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis,
og dagens gæst: Sahra da Silva (f. 1984) er utvivlsomt en af Danmarks stærkeste soul-, bluesog jazzsangerinder i sin generation. Et sted i midten af soul, blues og jazz står Sahra, klippefast
som en stadig spirende sangerinde med en gåsehudsfremkaldende, fantastisk stemme.
Kendt fra Mojo Blues Bar.

Blues i Raschs Pakhuz

kl. 21:00

Lørdag 10. feb.

I de dystre tider,
vil der da også blive sunget?
Da vil der også blive sunget.
Om de dystre tider.
– Bertold Brecht

295,-/330,-

mar.

Elektronisk pop

kl. 21:00 Turboweekend

Turboweekend drager på deres første venue-tour i tre år for at præsentere deres nye, femte studiealbum – opfølgeren til Share My Thunder fra 2015. På touren bliver der mulighed for at opleve
en kombination af spritnyt materiale og Turboweekends tunge portefølje af radiohits.

220,-/260,-

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

