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Se også
bagsiden

For billetter:
Se www.musikhuzet.dk

Fredag 13. sep.
kl. 20:00

Fors. 125,-/dør 150,-

Lørdag 14. sep.
kl. 22:00-04:00

Bornholms Kulturuge
Åbningsarrangement:

Signe Svendsen
samt Simon Jul og
Søren Rislund
med Den Faste Trio

Signe Svendsen - hvis far er bornholmer - udgiver i september sit andet studie
album, og med den i bagagen tager hun senere i efteråret, og for sjette år i træk, på
turné med sine sange og sit band. Men først åbner hun Bornholms Kulturuge 2013.
Herefter bydes på Den Faste Trio - Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis med gæster: Simon Jul er komiker, skuespiller og ikke mindst en aktiv musiker, der
har spillet musik siden sin barndom. Søren Rislund - mest kendt som komiker fra
Monrad og Rislund - købte allerede som 12-årig en mundharmonika og så har den
stået på musik siden da.

Over the Edge

Kom og oplev en moderne maskarade med masser af spændende
elektronisk musik når Musikhuzet omdannes til et inferno af musik med
dig som centrum. Alle vil få udleveret masker ved indgangen. Aldersgrænse: Min. 16 år. Medarr.: Vang Pier Beach Party.

Forsalg kr. 50,- Før kl. 23:00 kr. 50,- Herefter kr. 75,-

Søndag 15. sep. To mand frem:
kl. 16:00 Nico Gori og
90,-/110,- Bjarke Falgren
Kunstmuseet

Torsdag 19. sep.

Jazz i Raschs Pakhuz
Mød to spændende solister og Den Faste Trio, Thor Backhausen,
Michael Friis og Lars Juul, til en eftermiddag med jazz…
Italienske Nico Gori, klarinet og Bjarke Falgren, violin.

Udenfor Sæsonen

275,-/300,-

Kyllingemoderen

Fredag 20. sep.

275,-/300,-

Gallakoncert
Lørdag 21. sep.

275,-/300,-

Fredag 27. sep.
kl. 21:00

Med reference til den assyriske by Nineveh, som ifølge Biblen er den fortabte by,
blev bandet skabt som udgangspunktet, hvorfra Jonas H. Petersens smukke, melodiøse hymner og elegier opstår. Sangen ”A Kid on the Beach” er første single fra et
kommende album, der er på trapperne.

Lørdag 28. sep. Nils Henriksen,
kl. 21:00 Martin Clante og
Blues i Svaneke
60,-/80,- Kenneth Spenner
Søndag 29. sep. To mand frem:
kl. 16:00 Christoffer Appel
90,-/110,- og Henrik Salinas
Fredag 4. okt. Kom og se:
kl. 21:00
RMB!

Guitaristen Nils Henriksen er en af de helt store i dansk rock. Nu kommer han til
Svaneke med sin rock/blues trio, der består af Martin Clante på bas og vokal og
trommerne betjenes af Kenneth Spenner.
Sted: Kulturhuset Frem, Brænderigænget, Svaneke. Bemærk: Billetter sælges også
i Havnekiosken i Svaneke.
Jazz i Raschs Pakhuz
Mød to spændende lokale solister, og Den Faste Trio, Thor Backhausen
og Michael Friis - denne gang dog uden Lars Juul - til en eftermiddag
med jazz… Christoffer Appel (sax) og Henrik Salinas (guitar).
Det kan være første skridt på vejen mod succes som musiker! Er det noget
for dit band? Absolut en fed udfordring! Alle, der har en interesse i musikken, er velkomne denne aften, hvor dørene til RMB står åben fra kl. 20:00
og der efterfølgende bydes på gratis koncert i det tilstødende Raschs
Pakhuz med talentfulde bands fra øvelokalerne. Se også bagsiden!

Gratis

70,-/90,-

Søndag 6. okt.
kl. 15:00

80,-/100,-

M.C. Hansen
& hans orkester

Troubadour i Raschs Pakhuz
Forestil dig Bob Dylan spille skak med H.C. Andersen på Neil Youngs
veranda. Det er skandinavisk musik i amerikansk forklædning. Melodisk
guitartwang og vokalharmonier. Det er Scandicana!

Folkemusik i Musikhuzet

Med mottoet ”Man skal kunne mærke rødderne!” tager de den danske
folkemusik under kyndig og kærlig behandling. De arrangerer og fornyer
musikken med den allerstørste selvfølge, men også med respekt for de
gamle mestre og for de oprindelige melodier.

Impuls Trio

Søndag 6. okt.
kl. 16:00 Dr. Friis Blues Clinic
60,-/80,-

Onsdag 9. okt.
kl. 20:00

305,-/305,-

Udenfor Sæsonen har i år fortællingen som ramme om de
tre koncerter rundt på øen. Historien, dramaet, eventyret
sat i scene af en forfatter, Stine Pilgaard, en sangskriver,
Marie Key, og en moderne danser med den spanske
tradition i blodet, Selene Munòz. Samlet og redigeret af
Steffen Brandt og et orkester under ledelse af Christoffer
Møller og Gustaf Ljunggren. Suppleret i år med et helt
nyt bornholmsk talent: Søren Høst fra Gudhjem, på altsaxofon samt Per Ekdahl (trommer) og Jeppe Skovbakke
(bas).
For evt. billetter – se www.musikhuzet.dk

Den allestedsnærværende, hyperaktive og yderst charmerende Barbara
Moleko er klar til at indtage Musikhuzet. Varm, spraglet umiddelbarhed
og kølig eftertænksomhed går hånd i hånd hos denne kunstner, som har
vist sig som en af de mest forfriskende nyheder i dansk musikliv.
Support: Emilie Ramirez

Barbara
120,-/150,- Moleko
Lørdag 28. sep. Hymns
kl. 21:00 from
100,-/125,- Nineveh

Lørdag 5. okt.
kl. 21:00

Obs! Alle koncerter kl 20:00

feat. Esben

Just

Jonatan Spangs
Bryllup

Blues i Raschs Pakhuz
Stor er Esbens glæde, når Den Faste Trio tilbyder ham en mulighed
for at træde op for det bornholmske publikum. I anden afdeling åbner
scenen for andre musikere, der lyst til at jamme med.
Efter “Damer” og “Familie” er det blevet bryllups-tid. I Jonatan Spangs nye one man show er alt parat til den store
begivenhed. Der mangler kun en ting: Bruden…

Fredag 11. okt.
kl. 21:00

FredagsJamSession

Nanna Schou styrer slagets gang, når spændende musikere/sangere
åbner jam-scenen med soul, funk, blues og rnb klassikere. Tag din guitar, bas, stikker, mundharpe, saxofon, violin med eller kom blot og oplev
den fantastiske atmosfære! Fri entre for optrædende.

Lørdag 12. okt.
kl. 21:00

Hit med
80’erne

80’erne er efterhånden længe siden. Ikke desto mindre er den dansksprogede rock fra dengang mere populær end nogensinde. Det ved de i
Hit med 80’erne alt om. Det er nu 20 år siden orkestret blev dannet. Der
er et jubilæum at fejre… Undgå udsolgt køb nu..!

Søndag 13. okt.
kl. 15:00

Magnus Hjort Trio
& Philip Jers

Jazz i Raschs Pakhuz
Magnus Hjorth er en af nordens lysende pianobegavelser. Med sig har
han nordmanden Snorre Kirk på trommer, det frembrusende danske
bas-talent Lasse Mørch, samt Filip Jers (mundharmonika).

30,-/Kun dørsalg

180,-/200,-

90,-/110,-

Torsdag 17. okt.
kl. 13:00

50,-/70,-

Fredag 18. okt.
kl. 22:00

130,-/150,-

Lørdag 19. okt.
kl. 21:00

225,-/250,-

Heartbeat
Ulige
Numre

Efter udgivelsen af bandets debut-EP i 2011, der indeholdt P3 hittene ”København”
og ”Navn i sne”, vandt drengene både P3 Guld Talentprisen samt en Steppeulv i
kategorien Årets Sang. Nu er bandet klar med debutalbummet, ”Nu til dags”, som
følger tråden fra EP'ens iørefaldende blanding af pop, rock, tradition og nybrud.

Pink Floyd
Project

En rockkoncert med et imponerende lysshow, hvor bandet personligt har håndplukket og sammensat sætlisten. Hver musiker har valgt et nummer fra Pink Floyds
bagkatalog, der spænder over 4 årtier af den bedste rockhistorie. Derudover har de
sammen valgt nogle af de uundgåelige klassikere.

Søndag 20. okt. To mand frem:
kl. 16:00
90,-/110,-

Fredag 25. okt.
kl. 21:00

70,-/100,-

Nulle og Flipper

Folkeklubben

Søndag 27. okt. Jan Lundgren,
kl. 15:00 Alex Riel, Jesper
Jazz i
Raschs Pakhuz 125,-/150,- Lundgaard Trio
Onsdag 30. okt.
kl. 20:00 Peter A.G.
205,-/205,-

For børn i Raschs Pakhuz
Fire unge, sprælske musikere fyldt med spilleglæde. De leverer en koncertoplevelse, der bobler af begejstring. Avancerede rytmer præsenteres
legende let, mens scenen fyldes af sang, rap, teater og stomp.

Jazz i Raschs Pakhuz
Elith ”Nulle” Nykjær Jørgensen (klarinet) og Niels ”Flipper” Stuart
(sax) med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Michael Friis og Lars Juul,
til en eftermiddag med jazz…
Med radiosingler som den filosofiske ”Tænker Tit”, ”For Pengene”, samt undergrundshittet ”Fedterøv”, har bandet for alvor meldt sin ankomst på den danske
musikscene med popsange 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.
Jan Lundgren er en af de mest prominente pianister i Skandinavien. Han kombinerer svensk folketone inspireret af Jan Johansson med elementer fra nogle af de
bedste amerikanere. Alex Riel og Jesper Lundgaard er begge kendte navne på
både den danske og den internationale jazz scene.
Mr. Swing King optræder for SIND Bornholm med ”Det Scene Show 2”.
Helt nye sange, og en række af de gamle Gnags-numre. Ind i mellem
krydret med anekdoter fra et langt liv, både i og udenfor musikbranchen.

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

