2017-2

Lørdag 1. april

Rock

EVERYBODYS
TALKING

kl. 20:00
195,-/250,-

Fredag 7. april

UPCOMING I RASCHS PAKHUZ

Tre barstole, tre mikrofoner, tre fantastiske musikere – længere
er den ikke. I en tid hvor live-musik ofte bliver gjort stort og
pompøst, sidder Jimmy Bacoll, Lars Maasbøl og Billy Cross,
aka. Everybody’s Talking, plantet solidt midt på scenen,
bevæbnet kun med deres stemmer, et par guitarer, nogle fantastiske sange og mindst lige så fantastiske historier.

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.

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

Lørdag 8. april

Elektronisk pop

kl. 21:00

DÚNÉ

220,-/245,-

Søndag 9. april

kl. 15:00
150,-/175,-

Jazz i Raschs Pakhuz

Søren Høst Quartet er en nyopstartet gruppe bestående af bornholmeren
Søren Høst (ts), Jacob Artved (g), Anders Fjeldsted (b) og Cornelia Nilsson
(t). Tilsammen har hvert gruppemedlem en fælles kærlighed til og et
musikalsk fundament i den gamle swing- og hardboptradition, som kommer
stærkt til udtryk i deres improvisationer, originale kompositioner samt
fortolkninger af jazzstandards.

SØREN HØST
KVARTET

Torsdag 13. april

Det danske rockband Dúné er kendt og elsket af danskerne. De har vundet
adskillige danske priser og turneret verden rundt med deres eksplosive og
imødekommende liveoptrædener. Nu er de aktuelle med albummet Delta,
med ny lyd og fornyet energi. Med som support er dansk-walisiske Drew,
hvis forførende vokal og lyriske tekster åbenbarer et univers af ærlige og
autentiske fortællinger, som kommer fra hjertet.

Clubbing

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.
OBS 16+. Vi tjekker ID.

EASTER NIGHT
For info se www.musikhuzet.dk

Lørdag 15. april

Suveræn 80’er Pop

RUGSTED &
KREUTZFELDT

kl. 20:00
250,-/295,-

Søndag 16. april

kl. 15:30
90,-/110,-

Fredag 21. april

Jazz

Det er et trofast publikum, der står bag Rugsted & Kreutzfeldt – deres
gensynsglæde er stor ved hver koncert, når den veloplagte duo til alles
begejstring leverer et miks af gamle kendinge og nye numre – alle med
den velkendte ”Rugsted Kreutzfeldt”-sound. Publikum kan glæde sig til en
spændende musikalsk rejse med start i 80’ernes største danske pophits:
”Jeg Ved Det Godt”, ”Tilfældigvis Forbi”, ”Da Du Var Min Helt Alene”,
”Spring Op, Ta’ Med”.
Jazz på Svanekegaarden med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars
Juul og Michael Friis, og dagens gæst: Niels Harrit, som er en dansk
saxofonist og kemiker, lic.scient. og lektor emeritus ved Københavns
Universitet.
Bemærk sted: Svanekegaarden, Skippergade 2-8, Svaneke.

NIELS
HARRIT
MØDER DEN FASTE TRIO
– i Svaneke

Folkrock

UDSOLGT: JACOB

kl. 21:00

DINESEN

Se EKSTRAKONCERT 29. juli i Musikhuzets hyggelige gårdhave

Søndag 23. april

Disse fire herrer var alle venner af Hugo, og de vil med denne koncert mindes og hylde en
af dansk jazz’ største kapaciteter, den allestedsnærværende og hårdt svingende bassist,
Hugo Rasmussen, som desværre døde i efteråret 2015. Jakob og Heine spillede med i Hugo
Rasmussen AllStarz, og ved mindekoncerten i Kongens Have i 2016 spillede både Frands og
Daniel med i orkestret. Koncerten blev en succes, og på talrige opfordringer tager denne kvartet
nu rundt i landet for at hylde hele Danmarks Hugo. Line-up: Jakob Dinesen: Sax - Heine Hansen:
Piano - Daniel Franck: Kontrabas - Frands Rifbjerg: Trommer.

Jazz i Raschs Pakhuz

kl. 15:00 HUGO RASMUSSEN
150,-/175,-

ALLSTARZ

A tribute to Hugo Rasmussen.

Torsdag 27. april

Comedy

RUNE KLAN live

kl. 19:00

–Der BARNLØS
er mer’! Komik og tryl i verdensklasse!

315,-/315,-

Lørdag 29. april

kl. 21:00
150,-/185,-

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.
Bemærk: Koncerten er flyttet fra den 17. marts.

Pop

CITYBOIS

Fredag 5. maj

Pop

ALBERTE

kl. 21:00

WINDING Band

195,-/250,-

Lørdag 6. maj

kl. 20:00
80,-/100,-

Troubadour

TOBIAS TRIER
– i Gudhjem

Finurlig troubadour kommer til byen.

Lørdag 6. maj

The ECLECTIC

MONIKER
Support: SAINT KODIAK

150,-/170,-

kl. 21:00
195,-/250,-

Fredag 19. maj

Alberte Winding og band har spillet sig varmt gennem Danmark, med historien om at komme
hjem, både til kærligheden og hjemstavnen. I hver by medbragte bandet en sang om stedet, ud
fra fortællinger fra de lokale. Det kom der skægge og rørende historier ud af. Efter udsolgte koncerter og med nye erfaringer om, hvem vi er som folk, er sangskriver parret Alberte og Andreas
Fuglebæk i fuld sving med at skrive en ny samling af sange. En Alberte-koncert spænder fra de
sarte Lyse nætter til den swingende popsang og kommer hjem i favnen på et stærkt ungt hold
af musikere.
Den moderne mands længsler, lyster og kvaler bliver hudflettet med et glimt
i øjet af den finurlige trubadur Tobias Trier, når han den 6. maj besøger
Scala Gudhjem. Tobias Trier er en mand med mange ord og iørefaldende
melodier, som elsker at underholde publikum. Som søn af Røde Mor musikeren Troels Trier har han taget et markant skridt ud af faderens skygge og
etableret sig som selvstændig anerkendt trubadur og entertainer.
Bemærk sted: Scala Gudhjem, Brøddegade 10, 3760 Gudhjem.

Indiepop

kl. 21:00

Fredag 12. maj

Rock

DIE HERREN
U2-Weltklasse

80,-/100,-

kl. 19:30
90,-/120,-

Folkemusik

+ Folk & Fæ

Dancehall Reggae

WAFANDE

kl. 20:00

Syngende humørspreder med
store pophits i bagagen.

150,-/175,-

Lørdag 27. maj

kl. 21:00
140,-/175,-

Der findes kun en Mike Tramp, så enkelt er det. Han er manden, som har
rejst verden tynd og har optrådt alle steder fra Vesterbro til Los Angeles.
Med 26 albums bag sig har Mike Tramp i år fejret sit 40 års jubilæum i
rockens tjeneste. Hans nye album “Maybe Tomorrow” er den 6. plade, som
er indspillet på Vesterbro i København. Mike Tramp siger selv, at det er her,
han har sine sande rødder, det er her, han er vokset op og fik sin første
dosis rock’n’roll, Kim Larsen, Sebastian og alt det, der fulgte med.

MIKE TRAMP
med band

Pop

SOLUNA
SAMAY

kl. 20:00
120,-/150,-

kl. 20:00

2011 var året, hvor Wafande brød igennem lydmuren og fik Danmark til at smile og ryste bagdelen. Det skete med et af årets største sommerhit ”Gi’ mig et smil”. Året efter slog Wafande fast at
han var kommet for at blive med platinhittet ”Uartig”. Lang tid inden Wafande kom på alles læber,
var det kærligheden til musikken, der var drivkraften i hans liv. Den kærlighed skinner igennem
ikke bare i kompositioner og tekstskrivning, men i høj grad også på scenen. For det er her,
Wafande gang på gang viser, at han er en af Danmarks absolut stærkeste live-performere.

Rock

Fredag 2. juni
Lørdag 3. juni

Fionia Stringband består af tre af Danmarks bedste traditionelle musikere: Michael Graubæk, violin. Jes Kroman, violin.
Theis Juul Langlands, piano. Trioen har med deres vitale spil
taget det internationale publikum med storm. Fionia Stringband
er et møde mellem to generationer af danske folkemusikere,
der deler passionen for traditionel musik.

FIONIA STRINGBAND

Fredag 26. maj

Soluna Samay er født og opvokset i Guatemala til tysk/schweiziske forældre, men har også
rødder på Bornholm. I 2000 flyttede familien fra Guatemala ud på en gård i Klemensker, hvor
Soluna begyndte at skrive sine første sange. I 2012 vandt hun Melodi Grand Prix med sangen
‘Should’ve Known Better’. Der er gået 5 år siden Soluna Samay sidst optrådte på Bornholm. Hun
spiller både nye og gamle sange til aftenens koncert.
Bornholmerne får igen i år mulighed for at opleve den herboende egyptiske
sangerinde og komponist Fatma Zidan, når hun og hendes ensemble
optræder på Bornholm. Fatma Zidan præsenterer en blandet buket af både
egne sange og nogle af klassikerne fra de største arabiske divaer. Publikum vil også blive budt på smagsprøver fra hendes kommende udgivelse,
Muwashahat, hvor det er den klassiske, arabiske musik, der er i centrum.
Arrangeret i samarbejde med Lions Club Østbornholm.

Verdensmusik

FATMA ZIDAN

Prisvindende arabisk diva aktuel med ny turné.

150,-/175,-

Søndag 4. juni

Blues

DELTA BLUES BAND

kl. 21:00

– i Svaneke

Oplev en velspillet og musikalsk blueskoncert,
der kommer langt ud i alle kroge af bluesgenren

125,-/150,-

Lørdag 10. juni

kl. 21:00

kl. 20:00
350,-/395,-

Lørdag 29. juli

WICKMANN BLUES

kl. 20:00
270,-/290,-

Lørdag 5. august

kl. 21:00
295,-/370,-

Pop

TV-2 spillede tre koncerter i 2016... Den største var naturligvis koncerten sidste sommer i
den skønne have hos Oluf Høst Museet. Det var en skøn koncert. Desuden væltede bandet
Smukfest med en fest fyldt med gæster og overraskelser. Og så afsluttede bandet året med et
brag af en koncert i Nuuk. Lige præcis den energi tager TV-2 med rundt i det danske festival land
sommeren 2017, og også når de rammer den bornholmske perle Oluf Høst Museet igen.
Bemærk sted: Oluf Høst Museet, Løkkegade 35, Gudhjem.

TV-2

– i Gudhjem

FÅ BILLETTER TILBAGE
Folkrock

Delta Blues Band har været med til at etablere den danske bluesscene,
som vi kender den i dag, og med en debut helt tilbage i 1968 ved bandet
om nogen, hvordan bluesmusikken skal spilles. Musikhuzet og Musikforeningen NoName er stolte over at kunne præsentere en koncert med nogle
af dansk bluesmusiks grand ol’ men i Kulturhuset Frem.
Bemærk sted: Kulturhuset FREM, Brænderigænget 10, Svaneke.
Repertoiret er blues med respekt for genrens rødder, af gamle
mestre såsom Robert Johnson, Elmore James, Freddie King,
Jimmy Reed, B.B. King, men også det nyere, såsom Peter
Green, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan. Musikken leveres
med engagement og spilleglæde der sikrer publikum en særdeles god blues-oplevelse.

Blues i Raschs Pakhuz

80,-/100,-

Onsdag 5. juli

Musikkollektivet The Eclectic Moniker præsenterer deres nyeste indiepopskud og andre godbidder, når de gæster Musikhuzet. De bragede ind på
den danske musikscene i 2011 efter at have vundet P3’s KarriereKanonen.
Med deres farverige repertoire indtog det genreeksperimenterende band
både sendeflader, spillesteder og festivaler. Varme sommerhits som
“Easter Island”, “Sports” og “Going To Paris” blev hurtigt kendetegnende for
dansk pops nye legebørn.
Die Herren har spillet sammen siden 1991 og har i dag
nærmest kultstatus i Danmark som et af de mest troværdige
og rå plagiat-bands i landet. De har virkelig forstået at gengive
nerven i U2´s sange. Det er ikke tilfældigt, at de samler fulde
huse over alt i landet, hvor de spiller, og det er ikke tilfældigt,
at publikum kommer igen og igen. Det er et resultat af, at
publikum får en stor musikalsk oplevelse hver gang.
Artillery debuterede i 1982 og har præget både den danske og internationale scene for metalmusik, især kendt for deres utrættelige thrash-metal
med 2 af genrens bedste thrash-guitarister. Med over 100 shows sidste
år verden over har Artillery bevist at de absolut er et af Danmarks mest
turnerende Metal bands. Artillery har rejst verden rundt og har en solid og
voksende fan base, og de har bevist, at selv efter 35 år i branchen står de
stærkere og mere sultne end nogensinde før.

Metal i Raschs Pakhuz

kl. 21:00

Torsdag 25. maj

Publikum og anmeldere er enige. Dette show er et foreløbigt
helstøbt højdepunkt i trylle-komik-mesterens karriere. Modigt,
originalt, fantastisk, genialt, rørende og overraskende er
superlativer som går igen i tilbagemeldingerne. Hvorfor må du
selv finde ud af? ALLE bør opleve dette sublime show live. Om
man har børn eller ej.

EKSTRAKONCERT

For blot et år siden var det nok hos de færreste, at navnet ”Jacob Dinesen” ringede en klokke.
Dette er ikke længere tilfældet. Den blot 21-årige sanger har på rekordtid taget landet med storm
og opnået milepæle i sin karriere, som kun er de færreste musikere forundt. Med sit seneste
album ”Brace Against the Storm” strøg han direkte ind på albumhitlistens nr. 1, hvor han gav
baghjul til navne som L.O.C. og Volbeat. Koncerterne på hans forårsturné i 2017 er gået som
varmt brød og solgte ud hurtigere, end spillestederne kunne følge med.

JACOB DINESEN
UDENDØRS
ERTER
SOMMERKONC
I MUSIKHUZETS
RDHAVE
HYGGELIGE GÅ

Folkrock

LARS LILHOLT
Band

Sommeren 2017 bringer heldigvis Lars Lilholt Band rundt i manegen igen
– og til Musikhuzet. Når Lars Lilholt Band spiller under den åbne sommerhimmel, vil der på sætlisten være sange fra hele Lars Lilholts lange karriere
– og mon ikke både Kald det kærlighed, Held og Lykke, Hvidsten kro, Cafe
Måneskin og nogle af de nyeste Amulet sange er med. Helt sikkert vil der
dog gjalde et voldsomt ”Hej Ho” ud i natten, når bandet nådesløst vil tampe
Den hvide Dværg.

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

