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Se også
bagsiden

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

Onsdag 1. april
kl. 21:00

Fors.: 160,-/Dørs.: 195,-

Torsdag 2. april
kl. 22:00

DORTHE
GERLACH

50,- før 23.00/100,- efter 23.00

Fredag 3. april
kl. 22:00

160,-/180,-

EASTER
NIGHT

L.I.G.A

Lørdag 4. april
kl. 21:00

80’er Påske Party

ROCAZINO

295,-/330,-

Søndag 5. april Blues i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 DR. FRIIS BLUES CLINIC
80,-/100,- feat.

Fredag 10. april
kl. 21:00

75,-/95,-

Dorthe Gerlach er et tungt navn på live-scenen. Som den ene halvdel af
duoen Hush har hun turneret i mere end 10 år i ind- og udland. Den 26.
januar udsendte hun sit første solo-album NATLYS, og den 1. april starter
hun sin turné – på Bornholm.
Johnson, Pelle, Kawamura og MAGNA. Stærkt live dj-line up, det svedigste lysshow og
bastante rytmer fylder luften med mega-energi på dansegulvet. På gensyn til en uforglemmelig eksklusiv påskeevent. Undgå lang kø - kom i god tid.
Dørene åbnes kl. 22:00. OBS 16+. Vi tjekker ID. Kun dørsalg.
Urban/popgruppen L.I.G.A er det nye, friske pust. Eller vindstød, rettere. De
laver sange med oprigtige tekster og en energi, som vækker selv den sløveste
fra sit vinterhi og har netop vundet GAFFA-Prisen 2014: Årets Nye Danske
Navn. I påsken rammer de Musikhuzet.
Bandet spiller så godt som aldrig før, og Ulla Colds fine, alfeagtige vokal er
sjælden, stærk og intens. Det er altid en fest, når Rocazino spiller, de oser
af spilleglæde, giver hinanden plads og nyder at se, at numrene stadig har et
utroligt tag i såvel gamle som nye fans.
Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis med
Troels Jensen, der er uovertruffen på den danske bluesscene. En
ener hvis kendetegn er en åbenbar hengivenhed for bluesmusikken.

TROELS JENSEN

NEIL YOUNG JAM

Rutinerede, bornholmske musikere er igen klar til at give dig en fantastisk
oplevelse, hvor de fører dig igennem en lang række af Neil Youngs udødelige
klassikere – fortolket på deres helt egen måde, med respekt for originalerne.

Lørdag 11. april Akustisk i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 LARS MUHL og
185,-/200,-

Lørdag 18. april
kl. 21:00

100,-/130,-

Søndag 19. april
kl. 15:00

90,-/110,-

Fredag 24. april
kl. 21:00

120,-/140,-

Lørdag 25. april
Kl. 21:00

60,-/80,-

Søndag 26. april
kl. 15:00

90,-/110,-

Deres første cd ”To Heal The Space Between Us” har solgt 8.000 eksemplarer, og deres koncerter er små tilløbsstykker. Nu fejrer de deres nye cd
“Zero” med denne intime akustiske koncert.

GITHA BEN-DAVID

Hiphop/Rap i Raschs Pakhuz

Pede Bs nye album Byggesten refererer til de mange oplevelser og erfaringer, der har formet ham. Albummet er rapperens mest personlige til dato
og indeholder mange historier, der giver brikker til det puslespil, der viser
mennesket bag Pede B.
Guitaristen Per Gade er en flittigt benyttet herre, der slår sine folder både
Jazz i Raschs Pakhuz
på jazzscenen, som teatermusiker og i diverse tv-sammenhænge. Claus
TO MAND FREM:
Waidtløw er en af Danmarks førende saxofonister og har spillet med et væld
&
af internationale jazzstjerner.
Secret Oyster opbyggede en for danske bands usædvanlig høj grad af international
Progressiv rock i Raschs Pakhuz
anerkendelse i deres første levetid i 1970’erne og nu er det legendariske band tilbage
på den danske musikscene med en energi og en spillelyst som få andre jazz/rock- eller
fusions-grupper i verden.
Med det nye album har bandet arbejdet med en lyd, samt kompositioner, der
Singlerelease i Raschs Pakhuz
gerne skulle invitere lytteren ind i ”Huset” fra første tone. Kom til premiere på
musikvideoen ”Somebody or Something”, hvilket også er den første single til
det kommende album.
Som Erroll Garner satte sit mærke og sit helt karakteristiske swing på alt
Jazz i Raschs Pakhuz
hvad han rørte, tager pianisten Henrik Gunde, bassisten Nicolas Kock og
trommeslageren Karsten Bagge udgangspunkt i den gode melodi, uden
hensyn til hvor den kommer fra.
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
med TRINE PALLESEN OG DE GRÆD
scenen har han også den vidunderlige performer Trine Pallesen.
Gintbergs nærmest stupide nysgerrighed bliver omdrejningspunktet i et måbende og seriøst undrende show. En comedypuré af aktualitet, kønskamp,
barndom, filosofisk fastbrainfood, bizarre observationer og sikkert en del
improvisation.
Sangen ”Windy” blev på kort tid en kæmpe succes, hvilket resulterede i
en plads som P3´s Uundgåelige. Den populære plade har sikret bandet
udsolgte koncerter i Danmark, og bandet bliver rost for deres helt specielle
lyd og liveperformance. Et ”must” på 1. maj!
Sange som ’Vågner I Natten’, ’Gi’ Mig Hvad Du Har’ og ’Sømand Af Verden’
har vokset sig større end Dodo & The Dodos. De lever deres eget liv. Det
&
beviser bandet – og publikum – ved hver koncert. Og 1,5 mio. solgte plader
siden debuten i 1986 taler deres eget sprog.
På det nye album ”Glemte Nætter”, rocker og bevæger Holtsø og Wittrock
Blues i Raschs Pakhuz
atter en gang med en række sange indenfor soulen, rocken og bluesen. Og
med valget om at synge på dansk går de i Peter Bellis og Peter Thorups
fodspor og viderefører dermed traditionen om at synge bluesrock på dansk.

PEDE B &
DJ NOIZE

PER GADE CLAUS WAIDTLØW

SECRET OYSTER

THE HOUSE

GUNDE ON GARNER

Søndag 26. april BENT FABRICIUSkl. 15:00 BJERRE SHOW
250,-/275,-

Onsdag 29. april
kl. 20:00

315,-/315,-

Fredag 1. maj
kl. 22:00

140,-/170,-

Lørdag 2. maj
kl. 21:00

295,-/350,-

GINTBERG LIVE 2015
– Det Store Spørgsmål

SCARLET
PLEASURE
DODO
THE DODOS

Fredag 8. maj
kl. 20:00 HOLTSØ / WITTROCK
100,-/130,-

Lørdag 9. maj
kl. 20:00

Upcoming i Raschs Pakhuz

40,-/kun dørsalg

Fredag 15. maj Jam i Raschs Pakhuz
kl. 21:00 Jamsession med
30,-/kun dørsalg

Lørdag 16. maj
kl. 21:00

140,-/170,-

Lørdag 23. maj
kl. 21:00

100,-/125,-

Søndag 24. maj
kl. 21:00

80,-/100,-

Fredag 29. maj
kl. 19:30

80,-/120,-

Lørdag 30. maj
kl. 21:00

60,-/80,-

Søndag 31. maj
kl. 13:00

50,-/70,-

RMB

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.

NANNA SCHOU

E-STREET
JAM
ECO TRANCE
PLANT MYSTERY
Blues i Svaneke

JAN GERFAST
Verdensmusik i Svaneke

FATMA ZIDAN

Lørdag 6. juni
kl. 22:00

100,-/130,-

Fredag 19. juni
kl. 21:00

90,-/110,-

Søndag 21. juni
kl. 19:30

80,-/100,-

Lørdag 27. juni
kl. 22:00

50,- før 23.00/100,- efter 23.00

Fredag 3. juli
kl. 20:00

295,-/350,-

Lørdag 4. juli
kl. 13:00

95,-/130,-

THE TRUE GENTS

Det bornholmske band, som består af Mikey Ankerstrøm på trommer, David
Funk på bas, vokal og Jess H. Nielsen på guitar og vokal, kendetegner sig
selv som en nutidig, moderne power trio med 30 års rockhistorie i bagagen.

For børn i Raschs Pakhuz

Forfatteren fortæller selv den spændende historie, akkompagneret af Jan
Schønemann på guitar, Christian Søgård på keyboard og harmonika, Agnar
Ellebye på bas og Esben Hansen på slagtøj.

FJEREN og

ROSEN Ensemblet

En koncert med trioen spænder fra rå uforfalsket blues til højtflyvende
melodiøse passager. Fra sart knappenåls niveau til big band-agtig power.
Fra country til jazz til samba til ragtime. Fra en fiks expressokaffe til en
stor fadøl.

OG BACKHAUSEN
Rock i Raschs Pakhuz

Strømlinet, solidt, tungt og kompromisløst band, der spytter sprøde guitar
riffs og tunge beats ud på samlebånd. Verden bedes indtage deres plads og
nyde rock-euforien fra det københavnske hard rock band.

SAINT REBEL
Blues i Raschs Pakhuz

ØERNES
BLUES BAND

Jazz i Raschs Pakhuz

HER NAME AND MINE
Folkemusik i Raschs Pakhuz

MAJA & DAVID
WONDERS
SUMMER EDITION
Under åben himmel i
Musikhuzets gårdhave

Udendørs: TV-2

Under åben himmel i Musikhuzets gårdhave

Udendørs:

SIGURDS
BJØRNETRIO

Fredag 31. juli Under åben himmel i Musikhuzets gårdhave
kl. 21:00 Udendørs:
295,-/345,-

Projektet opstod i København i 2005, og har siden turneret rundt og spillet til
spirituelle trance dance parties i ind- og udland. Det er for alle generationer og en helt enestående oplevelse for ørerne, øjnene og hjertet.

Rock i Raschs Pakhuz

80,-/100,-

Lørdag 20. juni
kl. 21:00

Der er knald på når Danmarks førende Bruce Springsteen Jam band
indtager scenen med et powershow af dimensioner, skabt i respekt for og
kærlighed til en af verdens største rocklegender. Så tæt på rockikonet at
man skulle tro, han selv var der...

Guitarist, sanger, tekstforfatter og komponist, er født 1954, opvokset i Osby og begyndte
at spille guitar og blues i slutningen af 1 960’erne. Har turneret, indspillet eller jammet med
en lang række af internationale kunstnere og nu gæster han Kulturhuset Frem,
Brænderigænget i Svaneke. Bemærk: Billetter sælges også i Havnekiosken, Svaneke
Hendes cd’er Muktalef (m. Oriental Mood) fra 2008 og Hawel fra 2010 har vundet to Danish
World Awards for bedste world tracks. Hendes stemme fik tilbage i 2004 en arabisk oliesheik
med forkærlighed for digte til at bruge en million kroner på at få én sang produceret, udgivet og
opført med Fatma Zidan som solist. Oplev det på Svanekegaarden, Skippergade, Svaneke.

Fredag 5. juni Blues i Raschs Pakhuz
kl. 20:00 BANKS, JØRGENSEN
100,-/115,-

Rytmisk Musik Bornholm inviterer til et brag af en musikalsk aften, hvor talenter fra nær og fjern - sprængfyldte af energi og i forskellige genrer - spiller.

LIS SØRENSEN

ØBB har 30 års jubilæum! Bandet består af rutinerede musikere, der har
spillet i mange sammenhænge og mange genrer. Her er det den tunge og
dansevenlige bluesrock af mestre som: BB King, Gary Moore, ZZ Top, The
Blues Band og andre.
De startede i Københavns mørke efterårsdage i 2010 med en mission om at
finde den originale blues- og jazzlyd fra New Orleans og viderebringe den
på en ny måde og har siden spillet i mange forskellige sammenhænge, som
både swing- og bluesdanse band samt koncerter i ind- og udland.

En intens hybrid af musik med rødder i musikken fra Danmark og Québec (Canada). De
former med to violiner, to sangstemmer, percussion fra Davids fodtramp, og lyden af
Majas storslåede Hardingfele, et lyd-univers fyldt med glæde og passion.
Start sommerferien 2015 med at fyre den af i Musikhuzet til en fantastisk
sommerevent. Undgå lang kø - kom i god tid. Dørene åbnes kl. 22:00.
OBS 16+. Vi tjekker ID. Kun dørsalg.
Det Gode Liv – Hvad er det? Det er først og fremmest det 18. studiealbum fra TV-2s hånd,
siden bandet blev dannet i 1981. Og så er det ifølge bandets frontfigur, Steffen Brandt,
”Det liv der er”. Heldigvis uddyber han med ordene: Det er osse de muligheder du ser eller
må kæmpe for at realisere. Bemærk: Børn og unge under 26 år kr. 155,00.
Kom til en festlig, fornøjelig, alsidig, forrygende og ikke mindst underholdende 15 års
jubilæumskoncert med Sigurd Barrett, hans trofaste følgesvend ”Bjørnen Bjørn”, samt
de oprindelige to musikere, som har spillet med i alle årene: Martin Klausen, trommer og
Bjarne Christensen, bas. Bemærk: Børn under 3 år gratis adgang.
Der er nye sange på sætlisten, og naturligvis masser af de gamle, sprællevende
hits. Derudover er der igen gode nyheder på album-fronten, idet Lis løbende er i
sit nyerhvervede studie og indspiller materiale til forventet udgivelse oktober 2015.

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!
Entré er incl. billetgebyr – ekspeditionsgebyr kan tilkomme

VEND

