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Fredag 1. apr. BORNHELL
kl. 21:00 – Bistert Forår
Fors. 80,-/dør 100,-

Der skrives metalhistorie på Bornholm, når det kendte danske thrash band
Artillery spiller i Musikhuzet.
Artillery debuterede i 1982 og har præget både den danske og internationale
scene for metalmusik, især kendt for deres to af genrens bedste guitarister.
SUPPORT: Below Stones (BH).

Rock

Lørdag 2. apr.
kl. 13:00 En elefant,

en måge og en hare
Lørdag 2. apr. Hverdagens Helte
50,-/70,-

kl. 20:00

120,-/150,-

Poprock

Søndag 3. apr. Dr. Friis Blues Clinic Blues i Allinge
kl. 15:00 feat. Søren Rislund
90,-/110,-

Fredag 8. apr.
kl. 20:00

Bemærk sted: Domen, Kampeløkken Havn, Allinge

Citybois
Pop

160,-/190,-

Lørdag 9. apr.
kl. 20:00 Klezmerduo
90,-/110,- Verdensm

The Minds
of 99 Rock

170,-/200,-

Søndag 10. apr.
kl. 15:00 Magnus Hjorth Trio
100,-/120,-

Jazz i Raschs Pakhuz

Fredag 15. apr.
kl. 21:00 Tue West Band
120,-/150,-

Lørdag 16. apr.
kl. 20:00

Poprock

Huxi Bach
– Valg edy
Com

290,-/290,-

Fredag 22. apr.
kl. 21:00 Pede B og
100,-/130,-

DjNoize

Hiphop

/ Ra p

Jazz i Raschs Pakhuz

Fredag 29. apr.
kl. 21:00

Electric
Guitars
Rock

150,-/175,-

Lørdag 30. apr.
kl. 21:00 Wafande
150,-/175,-

Fredag 6. maj
kl. 21:00

al
Danceh

e
l Regga

Thomas
Pop
Buttenschøn
#Buttenbryllup

150,-/180,-

Lørdag 7. maj
kl. 19:00

musik i
Verdens khuz
chs Pa
80,-/100,- Ras

Svendsen

Søndag 8. maj Jazz i Svaneke
kl. 15:00 Kristian Jørgensen
90,-/110,-

Fredag 13. maj
kl. 21:00

møder
Den Faste Trio
Bemærk sted: Svanekegaarden, Skippergade 2-8, Svaneke
Katinka
Pop

90,-/110,-

Søndag 15. maj
kl. 21:00 Burnin Red
130,-/150,-

40,-/60,-

Upcoming

Lørdag 4. jun. Fatma
kl. 20:00 Zidan

Morgendagens
Stjerner

90,-/110,- Verdensmusik

Fredag 10. jun.
kl. 21:00

90,-/110,-

The New
Cadillacs

Lørdag 18. jun.
kl. 21:00 Ice Pack Trio
90,-/110,-

Onsdag 29. jun.
kl. 20:00

295,-/350,-

Rock

e Jazz i
Modehr ns Pakhus
Rasc

Onsdag 27. jul.
kl. 21:00

175,-/200,-

Den 32 årige svenske pianist Magnus Hjorth, der nu bor med familie og barn
fast i Danmark, har gennem de sidste år udviklet sig til en fremragende pianist,
der smagfuldt og med stor originalitet trækker på historien og det både i
egne kompositioner og i coverversioner af mere eller mindre kendte numre og
standards.
Tue West har været en fast del af den dansksprogede sangskriverscene siden
sit gennembrud i 2003. Hans musikalske og lyriske univers er både historiefortællende, poetisk og svævende. Til tider skævt, til tider ligetil, til tider storladent
og til tider minimalistisk. Den 4. marts udkom albummet »Der er ingen der venter
på os«. Udgivelsen markeres med en turné med et nyt syvmandsband.
Huxi Bach har skrevet et nyt One man show. Det handler om at vælge. For
det skal man. Altså, vælge. For eksempel har Huxi valgt stadig at have lysbilleder med i showet, men han har også valgt at smide sin talerstol væk og tage
en guitar med i stedet. Er det et klogt valg? Det vil vise sig. Kom og se hans
anmelderroste show!

Thomas Clausen Trio er et begreb i dansk jazz. Med sin første trio – den
med Niels-Henning Ørsted Pedersen og Aage Tanggaard - slog han allerede i
starten af 1980’erne sit navn fast som en af de helt store danske jazzpianister.
Trioen danner en perfekt ramme for Clausens personlige klaverspil og vidtfavnende musikalske univers.
Electric Guitars har feber! De kan ikke rigtig finde ud af, om det er feberen,
der giver dem ild i røven, eller om det er ild i røven, der giver dem feber. Men
Mika Vandborg og Søren Andersen har begge dele. Feberen er en helt speciel
guitarfeber, strengefeberen, som de har, når de optræder som Electric Guitars.
Med kæmpe hits, strålende personlighed og en enestående stemme har Wafande sunget sig ind i danskernes hjerter. 2011 var året, hvor Wafande brød
igennem lydmuren og fik Danmark til at smile og ryste røv. Det skete med
årets ultimativt største sommerhit: ’Gi’ mig et smil’. Året efter slog Wafande
fast, denne gang med platinhittet ”Uartig”, at han var kommet for at blive.
Thomas Buttenschøn er i foråret 2016 igen på tour med sit succesfulde one man
show. Temaet for koncerterne er ”#Buttenbryllup”. I oktober 2010 blev Thomas
gift med Cana og i oktober 2015 holdt de deres store bryllupsfest. Historier om
den unge kærlighed, om livet som nygift, livet med børn og hvad der ellers hører
til, vil alt sammen blive berørt på en nærværende og humoristisk facon.

Signe Svendsen på eksklusiv ”Plade turné” i foråret 2016.
I efteråret 2015 tog Signe Svendsen på turné med et rasende godt band og
en håndfuld nye sange. Sange, der kommer til at tegne hendes tredje album –
der udkom i marts 2016 – og som igen markerer, at hun er en vedkommende
og interessant sangskriver.
Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis møder Kristian
Jørgensen, som ofte bliver kaldt Svend Asmussens arvtager. Kristian Jørgensen
begyndte at spille violin, da han var 8. Kristian modtog i 1983 jazzprisen Sørens
Penge og medvirkede samme år, som 15 årig, på plade med pianisten Duke
Jordan. Har siden da været centralt placeret på den danske jazzscene.
Sangerinden Katinka udgav i 2014 debut EP’en »I Røntgen«. EP’en blev
indspillet i samarbejde med produceren Simon Asks - og siden da er det gået
stærkt. Katinkas poetiske og eksperimenterende popmusik, der benytter alt
fra stueorgel, skabe, lamper, støvsugere og hårspænder til at skabe lyde, har
bl.a. fået airplay på P3 og P6, en 3. plads på Det Elektriske Barometer.

Bornholms største øveforening, Rytmisk Musik Bornholm (RMB), byder indenfor til en lørdag aften i selskab med veloplagte upcoming-bands – direkte
fra øvelokalet med masser af passion og talent! Denne aften præsenteres
Ground og Sigh.
Medlemmer af RMB har fri entré.

Den herboende egyptiske sangerinde Fatma Zidan har de sidste par år med
stor succes (udsolgte koncerter) turneret i Danmark, Sverige og Canada med
programmet “The Golden Age of Egyptian Music”. I Danmark roses Fatma Zidans musik, og hendes cd’er Muktalef (med Oriental Mood) fra 2008 og Hawel
fra 2010 har vundet to Danish World Awards for bedste world tracks.
Fra Cavern Club i Liverpool til Marquee Club i London – en aften med 60´er
musik – watch out! The New Cadillacs sætter fokus på beat musikken, som
den udviklede sig i England i begyndelsen af 60´erne. De har lyttet til, Rory
Storm and The Hurricanes, Jimmy and the Rackets, The Big Three, The Dennissons og ikke mindst The Beatles og The Rolling Stones.
Ice Pack Trio udspringer af den melodiske ånd i 50´ernes evergreens og
60´ernes modale jazz. Kompositionerne forener lyden af drømmende langstrakte landskaber med takten og rytmen i storbyens tempo.
Line up: Jesper Bang Marcussen (kontrabas) – Nicholas Kingo (piano)
– Jesper Rasch Hansen (drums)

Siden 1981 hele Danmarks og i særdeleshed Bornholms husorkester. Som dengang med
Steffen Brandt, Hans Erik Lerchenfeldt, Georg Olesen og Sven Gaul. De kommer med et sangkatalog, der rummer nogle af de største danske hits gennem tiderne, som f.eks. Bag Duggede
Ruder, Kys det nu, Der går min klasselærer, Rigtige mænd og Be Babalula. Som vanligt medbringer TV-2 The Aarhus Horns, Peter Dencker på keyboards og Anne Hjorth på kor.

Unge u. 26 år forsalg: 155,-

Torsdag 7. jul. Udendørs:
kl. 21:00 Kim Larsen
295,-/350,-

The Minds of 99 blev dannet af seks barndomsvenner i 2012 og vandt allerede året efter KarriereKanonen. I 2014 udgav de deres første single, ’Det Er
Knud Som Er Død’, der blev P3’s Uundgåelige og nåede førstepladsen på Det
Elektriske Barometer. I oktober udgav The Minds of 99 bandets andet album
‘Liber’, hvorfra singlen ’Stjerner På Himlen’ blev P3’s Uundgåelige.

I mere end 45 år har Burnin Red Ivanhoe været et fast begreb i dansk musik.
Altid genkendelig, altid udtryk for en bestemt måde at gå til musikken på, en
unik lyd, en særlig holdning til det at spille musik for publikum. I begyndelsen
hed det syrerock. I dag er det en del af kulturarven
Bemærk sted: Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

Ivanhoe Rock

Lørdag 21. maj
kl. 20:00

Der går ’bois i din by til april!
De to kærlige teenagere Anthon og Thor har en evne, som er helt speciel på
den danske musikscene: De kan rive deres mange fans med i deres verden og
lade dem synge, danse og lege med i et univers fuld af befriende sjov. Citybois
tager med fuldt liveband på turné og spiller koncerter med deres eget materiale.

Baobab Sisters er en energisk kvindelig vokalgruppe, her i blandt med bornholmske Nanna Schou. Deres repertoire byder på sange fra det sydlige Afrika,
som fremføres a cappella med en masse liv, glæde og bevægelse.

Lørdag 7. maj
Poprock
Signe
kl. 21:00
175,-/200,-

NYHED! En ny FANTASTISK mulighed: Musikhuzet KICKSTARTER koncerter i
DOMEN i Allinge. Oplev den overlevende del af Total Petroleum, SØREN RISLUND, der flere gange tidligere har fyldt Raschs Pakhuz i godt selskab med
Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis. Allerede som 12årig købte Søren en mundharmonika, og så har den stået på musik siden da.

Efter successen med albummet ”Byggesten”, er Pede B og DjNoize klar med
et nyt album. Det hedder ”Gin & Cocio” og udkom den 18. marts. Pede B har
i mange år været en central person på den danske rap- og hiphopscene. Især
kendt for sine freestyle evner.

Søndag 24. apr.
kl. 15:00 Thomas Clausen Trio
100,-/120,-

Tre stærke stemmer, tre garvede musikere, tre voksne mænd med hver deres
bagage i livet. Til sammen danner dette rammen om et nyt, unikt musikalsk
foretagende med rødder i det århusianske ved navn Hverdagens Helte.
Bag Hverdagens Helte står Kim Munk, Mads Tønder og Søren Zahle.

Klezmerduo hører til blandt landets førende fortolkere af den traditionelle jødiske
festmusik – klezmer. Igennem mere end 25 år har duoen fordybet sig i klezmermusikkens stemningsfulde og livsbekræftende univers, som de formidler med
humor og smittende spilleglæde. Sprælsk musik med rødder i Østeuropa, som
rummer længsel og smerte og samtidig insisterer på håbet, glæden og festen.

usik

Lørdag 9. apr.
kl. 21:00

Så skal der synges! Denne Kamæleon Koncert er fyldt med dejlige nye børnesange, som både voksne og børn kan synge med på – sange som har noget på
hjerte, skønne historier i musik og ord. Få chancen for både at opleve og live op
i selskab med de mest mærkelige væsener: En elefant, en måge og en hare, der
er ude og opleve verden.

Et af Danmarks mest populære, utrættelige og hårdtarbejdende orkestre
– Kim Larsen & Kjukken – glæder sig til sommeren 2016, hvor de igen er tilbage på sommerscenerne i Skandinavien. Bandet vil turnere i Danmark, Norge
og Sverige, og ser som altid frem til at møde sit publikum under åben himmel.
Koncerterne vil blive en musikalsk rundtur i Kim Larsens store sang-katalog.

& Kjukken

Kira Skov
Rock

Kira Skov har etableret sig som en artist med mange facetter. Over de senere
år har hun markeret sig med udgivelser, der rangerer fra hendes successfulde
hyldest til Billie Holiday, hendes samarbejde med punk-legenden Peter Peter
og deres projekt Persona samt The Cabin Project, hendes seneste og meget
anmelderroste samarbejde med Marie Fisker.

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

