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Se også
bagsiden

Billetsalg: www.musikhuzet.dk og
Kulturbutikken, St. Torv 6 i Rønne

Fredag 16. januar
kl. 20:00

NOAH
– AKUSTISK TURNÉ

Lørdag 17. januar
kl. 20:00
Fredag 23. januar
kl. 21:00

BARBARA
MOLEKO
RASMUS WALTER

Lørdag 24. januar
kl. 20:00

ESBEN JUST

Forsalg: 160,-/Dørsalg: 195,-

245,-/270,-

205,-/245,-

120,-/150,-

Fredag 30. januar
kl. 21:00

180,-/190,-

– HELT NORMAL

Mange fans elsker og efterspørger de akustiske versioner af sangene, som
findes på YouTube og bl.a. derfor har NOAH besluttet sig for at lave en turné
landet rundt, hvor de spiller disse akustiske versioner. Den danske popduo
bag storhittene »Alt Er Forbi« og »Over Byen«.
Den danske soulmama, kombineret med en intim og minimalistisk opsætning, vil være lidt af en oplevelse, når hun åbner dørene for et siddende
publikum og optræder med både nyt og gammelt materiale. Hendes talent
T
+ SUPPOR
samt gode melodier trækker spor til både Afrika og Nørrebro.
Sammen med sin faste samarbejdspartner, co-producer Søren Mikkelsen, har
Rasmus Walter besluttet sig for at ryste posen og gå lidt nye veje, og derigennem
udfordre processen og det musikalske udtryk. Man tvivler ganske enkelt ikke på
Rasmus Walter, når han krænger sig selv ud. Nyt album: ”Verden i Stå”.
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Folkeklubben er popsang til den tænkende hjerne og det bankende hjerte. Det er musik og tekst, der på poetisk vis tager stilling til den verden, som vers og omkvæd skal
genlyde i. ”Hvis der overhovedet er noget ungt, dansk band, som fortjener fem stjerner – ja, så må det sgu da være Folkeklubben”, Gaffa. Nyt album: ”Danmarksfilm”.

FOLKEKLUBBEN

Lørdag 31. januar FOR BØRN:
kl. 13:00 PAUL BANKS
50,-/70,- og

”Jupiters Øje” er en spændende rejse blandt planeter, stjerner og meteorer.
Hvordan er der egentlig derude på den anden side af den blå himmel? Der
bliver sunget og spillet på et bredt udvalg af instrumenter.

CHARLOTTE HALBERG

Søndag 1. februar DR. FRIIS Blues i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 BLUES CLINIC feat.
80,-/100,-

PAUL BANKS

I sit nye show ”Helt Normal” vil Esben Just prøve at overbevise, om ikke
andre så sig selv, om at han er helt normal. Selvtillid, charme og godt håndværk kører den hjem for Esben.

Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, med guitarist
Paul Banks. Hans seneste cd, Blackberry Wine, udkom i efteråret med
Michael Friis som producer og bassist. Albummet er blevet nomineret til en
DMA Blues 2014 samt til Carl Prisen.
Det skandinaviske americana/nordicana projekt Miners Outfit leverer
&
overbevisende sangskrivning og musisk overskud i et simpelt men effektivt
set-up. Johnny Walther bliver blandt musikerkolleger også kaldt Bornholms
hs Pakhuz Willy Nelson, og det er ikke uden grund!
Country/Blues i Rasc

Fredag 6. februar MINERS OUTFIT
kl. 20:00 JOHNNY WALTHER
80,-/100,-

Lørdag 7. februar
kl. 21:00

THE TRUE GENTS

Fredag 13. februar
kl. 21:00

OLE FRIMER BAND

Lørdag 14. februar
Bemærk billetpriser: kl. 21:00

Valentinsdag:

50,-/70,-

80,-/100,-

250,-/280,- (ståplads)
275,-/325,- (siddeplads)

Nyt bornholmsk rockband ser dagens lys. Består af gamle kendinge fra den
bornholmske musikscene: Mikey Ankerstrøm, trommer – David Funk, bas og
vocal – Jess Hoffmeyer Nielsen, guitar og vokal.

Rock i Raschs Pakhuz

– BLÅLYS TOUR

Med en fortid i bl.a. tæt samarbejde med Peter Thorup, turnerer Ole Frimer nu med
eget band med en håndfuld topklasse-musikere: Palle Hjorth (keyb.), Jesper Bylling
(bas) og Claus Daugaard (tr.). Med en håndfuld nye sange - på dansk - hvor Frimer
Blues i Raschs Pakhuz selv har skrevet teksterne, tager han os med på en rejse i sin verden.
Fortid og nutid i Falchens værker bliver bundet sammen i en gnistrende live-optræden med fokus på den
lange række af klassiske sange, der står som en del af
lydsporet til danskernes liv gennem mere end tre årtier.

MICHAEL FALCH
& HANS BAND

Søndag 15. februar TO MAND FREM
kl. 15:00 FOR EN TRIO
Jazz i Raschs Pakhuz
90,-/110,Fredag 20. februar
CITY
kl. 21:00 STREAM
Dobbeltkoncert
+

Mød to spændende solister, og Den Faste Trio, Thor Backhausen, Michael Friis og
Lars Juul, til en eftermiddag med jazz… Se dagens gæster på www.musikhuzet.dk
Punk med latter! Der sker noget hele tiden. Stream City, med oprindelse på
bornholmsk grund, er et af de mest særprægede og originale bands på den danske
rockscene. Med udgivelsen af den anmelderroste debut ”We Are The Sound”, steg
Siamese fra den dybe danske undergrund til ligaen af lovende rockbands i landet.
Efter mere end et års turnépause – hvilket er meget usædvanligt for det aktive orkester – er bandet klar igen. Koncerten vil blive en musikalsk rundtur i
Kim Larsens store sang-katalog, og vil dermed repræsentere sange fra den
mere end 40 år lange karriere.

Lørdag 21. februar
kl. 21:00

SIAMESE
KIM
LARSEN
& KJUKKEN

Søndag 22. februar
kl. 15:00

HANS ULRIK QUARTET

50,-/70,-

350,-/395,-

90,-/110,-

i Raschs Pakhuz

Få billetter!!!

Alsidig og personlig saxofonist med velklingende moderne kvartet.
Hans Ulrik, saxofoner – Jacob Christoffersen, piano – Kasper Vadsholt, bas
– Anders Mogensen, trommer.

Jazz i Raschs Pakhuz

Med endnu et helt nyt ”sjov” er det store spørgsmål, som Bjarne Kure
Fredag 27. februar
at finde svaret på i denne omgang: ”Vor ska (ægte)skawed stå?”.
SÂNGA prøver
kl. 20:00 BORRINGLØGNSKA
Men der er jo flere spørgsmål som presser sig på, så som hvordan klarer
& LØGNHOLMSKA HESTORJER 4 Pær & Vera sig..?
90,-/110,Bandets fælles kærlighed til den oprindelige rockmusik og deres enighed i opfattelsen
Lørdag 28. februar
af, at gedigen rootsmusik skal spilles med kompetent, håndholdt og i respekt for
kl. 21:00 BACKSEAT
genrens lydelige og narrative tradition, var og er fortsat Backseats udgangspunkt.

195,-/225,-

Backseat udgav i 2013 sit syvende album ”Seasoned & Served”.

Søndag 1. marts
kl. 15:00

80,-/100,-

Fredag 6. marts
kl. 20:00

270,-/295,-

Lørdag 7. marts
kl. 20:00

80,-/100,-

Søndag 8. marts
kl. 15:00

100,-/120,-

Fredag 13. marts
kl. 22:00
UDSOLGT!Fredag

80,-/100,-

13. marts
Lørdag 14. marts
Ekstra show
kl. 20:00
340,-/340,-

DR. FRIIS
BLUES CLINIC

POUL KREBS &
HENNING KVITNES

Søndag 15. marts
kl. 15:00

90,-/110,-

Onsdag 18. marts
Torsdag 19. marts
Fredag 20. marts
kl. 21:00

180,-/225,-

Lørdag 21. marts
kl. 21:00

200,-/230,-

Country i
Med bornholmske Heidi Mattsson i front byder de originale sange på både
Raschs Pakhuz
dybe tanker omkring livet og kærligheden med hang til udforskning af det
melankolske og på letsindige og humørfyldte fortællinger.
Med sin charmerende, ukrukkede tilgang til et iørefaldende jazzrepertoire,
har Veronica Mortensen i dag placeret sig som en af landets mest interessante sangerinder.

Jazz i Raschs Pakhuz

Bo Evers har rod i folke- og fortæller-traditionen og bl.a. kendt for sangen
”Fred”, der har ligget i toppen af hitlisterne siden sen-vinteren og den nye
single ”Barry White”.

ANDREAS BO
ORIGINAL

Andreas Bo på plakaten er lig med overraskelser. Ingen endegyldige svar,
men altid masser af spørgsmål: Hvem vil han give sig ud for at være? Hvem
står i skudlinjen? Hvilke skumgummi-dyr gør hvad ved ham? Og smider han
nu tøjet igen?
Bag disse navne gemmer sig det tidligere ”Giraffen, Elefanten og Det Blå
Lys”, der igen gemte på Kent Thomsen (De Dyre Drenge, Peter Belli), Niels
Nello Mogensen (Johnny Madsen, Laugesen All Stars) og Henrik Hansen
(Trouble Cats, Mojo Hands).
Mød to spændende solister, og Den Faste Trio, Thor Backhausen, Michael
Friis og Lars Juul, til en eftermiddag med jazz… Steen Nikolaj Hansen
hører til en af verdens bedste basunister og trompetisten Gerard Presencer
Jazz i Raschs Pakhuz ligger på samme høje niveau.

Lørdag 14. marts THOMSEN
es i
kl. 21:00 NELLO Blu
Raschs
khuz
60,-/80,-

Et repertoire af velvalgte greatest hits og andre højdepunkter fra de to
populære sangskriveres imponerende bagkataloger, resulterer i kanonstemning, medlevende publikum og masser af god feedback til Krebs & Kvitnes,
overalt hvor de kommer frem.

SONGS
FOR IRIS
VERONICA
MORTENSEN QUARTET
BO EVERS
Viser i Raschs Pakhuz

HANSEN

Pa

TO MAND FREM
FOR EN TRIO

NIELS HAUSGAARD
Alt udsolgt!
– Enighed gør dum
WAFANDE
LIVE + SUPPORT
LOVE SHOP

Søndag 22. marts For børn:
kl. 12:00 ROSA & RØDDERNE
125,-/150,-

Husk dit sovedyr!

Onsdag 25. marts
kl. 19:00

TOBIAS
DYBVAD
– ER DET IKKE DIG FRA DYBVAD?

Fredag 27. marts
kl. 21:00

MARC FACCHINI & RoRaschs Pakhuz
BELLHOUND CHOIR

227,-/227,-

50,-/70,-

Lørdag 28. marts
kl. 21:00
Kun dørsalg: 30,-

Blues i Raschs Pakhuz
Søndagsjam for blues-elskere med Den Faste Trio, Thor Backhausen,
Lars Juul og Michael Friis. Se dagens gæst på www.musikhuzet.dk

ck i

FredagsJamSession

e

Fri entré for optrædend

Nu har Niels Hausgaard turnéret landet rundt i 42 år, og
han gør det igen i 2015. Denne gang har touren fået titlen
”Enighed gør dum”.

Denne fransk/dansk/afrikanske urbane sanger har med gigantspring fundet sin
plads i toppen af dansk musik med bl.a. ”Gi’ mig et smil” med 3 mio. hits på
YouTube alene. Singlen blev årets sommerhit og gik #1 på hitlisten. Der kommer
til at være rig mulighed for at ’fyre den af’, når Wafande indtager Musikhuzet.
Der drømmes hos den forsmåede om en slags oprejselsens revanche, mens
de heste der engang løb frit over midtjyske enge nu falder nådesløst på en
motorvejs fremmedelement. Uskyldstab rammer i solar plexus på ”Kærlighed og Straf”. Nyt album.
Du kender Rosa fra Rouladegade og Byttebiksen i Ramasjang, men kender
du også Rosas sovedyr? Rosa inviterer alle børn til sovedyrsfest med deres
yndlingssovedyr, så gør dig klar til at danse med dukker, bage til bamser og
skråle sovedyrssange.
Glæd jer til en selvudleverende stand-up-oplevelse med
en af tidens mest eftertragtede komikere, der denne gang
retter skytset mod nemesis og sikkert bare bliver endnu
mere kendt for det!
Med to meget forskellige tilgange til sangskrivning og musikalsk udtryk,
mødes Marc Facchini og Bellhound Choir i et krydsfelt hvor hjerteblod og
musikalsk integritet er konger.
Nanna Schou inviterer musikere og sangere til jamsession. Hun har taget en
god håndfuld musikere med til Bornholm, så der er en heftig base at spille
sammen med. Du er også meget velkommen som publikum.

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

