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Søndag 6. sep. Dr. Friis Blues Clinic feat. Blues i Svaneke
kl. 14:00 Big Creek Slim & Peter Nande
Fors. 90,-/dør 110,-

Big Creek Slim er en vaskeægte Blues Hobo, som i løbet af de sidste ti
år har udviklet sin egen stil, der har dybe rødder i den sorte blues. Peter
Nande er kendt som en udadvendt sanger, virtuos mundharpespiller og lidt
af en showman. Billetter sælges også i Havnekiosken i Svaneke.

Sted: Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

Fredag 11. sep. Sea + Freddy and the Phantoms
kl. 20:00 + Below Stones
Pakhuz
i Raschs
Rock

45,-/90,- Unge under 26 år: 30,-/60,-

Lørdag 12. sep.
kl. 21:00

Oplev Sea med bornholmske rødder,
Freddy and the Phantoms fra Kbh. og
skud friske Below Stones fra Bornholm
til en aften med hård rock.

BORNHOLMS KULTURUGE
Gratis adgang med kulturuge-badge

Jam aften i Raschs Pakhuz

30,- (Kun dør) Jammere har gratis adgang

Nanna Schou inviterer denne aften musikere og sangere til jamsession. Hun har en god håndfuld musikere med til at sætte det
hele i gang og spille med de jammere. der ønsker at være med.

Udenfor sæsonen

i Gudhjem

Torsdag 17. sep. kl. 20:00

UDSOLGT

i Kyllingemoderen

Fredag 18. sep. kl. 20:00

295,-/320,-

i Musikhuzet

Lørdag 19. sep. kl. 20:00

295,-/320,-

Fredag 25. sep. Akustisk
kl. 21:00 Alberte

I år kan man bl.a. opleve det unge bornholmske talent Mikkel Egelund Nielsen,
klassisk guitar, Josefine Opsahl på
cello, der på trods af sin unge alder
allerede har høstet megen anerkendelse
her og i udlandet, Carl Emil Petersen,
det nye håb i dansk sangskrivning og
til daglig med i det anmelderroste band
Ulige Numre, desuden Signe Svendsen,
der åbnede Bornholms Kulturuge i 2013,
og sidst men ikke mindst album aktuelle
Steffen Brandt fra bandet tv-2.

150,-/175,-

Et organisk folk-popunivers præget af varme akustiske guitarer, enkle, iørefaldende melodier
samt de nærværende og skarpe tekster, som hun er kendt for. Hun siger det ikke. Hun synger det ikke. Men fra start til slut på Alberte Windings nye album ”Kommer Hjem” hører man
det hvisket: At fortid er fortid. Eller som hun synger på ”Kys Din Kæreste På Rejsen”: ”Jeg
har ledt og vendt de tunge sten – under dem var der heller ingenting”.

130,-/160,-

Red Warszawa sluger!! Det er ingen nyhed,
men er det den blå eller den røde pille?
Ingen af delene. I Red Warszawa står valget
mellem den brune eller den gule pille.

Lørdag 26. sep.
Rock
kl. 21:00 Red Warszawa

Faste Trio i Raschs Pakhuz Mød to spændende solister og Den Faste Trio, Thor Backhausen, Michael Friis og Lars
Søndag 27. sep. Den
Juul, til en eftermiddag med jazz. Den 19-årige altsaxofonist Oilly Wallace er trods sin unge
To Mand Frem:
alder allerede ved at skabe sig et navn på den danske jazzscene. Mathias Heise er en af
kl. 15:00 Mathias Heise
de få jazz mundharpister i Danmark, og som den første i Danmark kom han ind på Rytmisk
Konservatorium med mundharpe som hovedinstrument.
90,-/110,- & Oilly Wallace
Sanger og guitarist M.C. Hansen holder til på Jungshoved på SydsjælFredag 2. okt.
land, men har siden 2003 rejst verden rundt med sin guitar, sin banjo og
M.C.
historier. Forestil dig Bob Dylan spille skak med H.C. Andersen på Neil
kl. 21:00
Hansen sine
Youngs veranda. Det er skandinavisk musik i amerikansk forklædning..

80,-/100,-

Lørdag 3. okt. Jazzklubbens Jazz i Raschs Pakhuz
kl. 16:00 10-års fødselsdag
100,-/120,-

Lørdag 3. okt.
kl. 21:00

Se fuldt program på www.jazzklubbornholm.dk

Per Chr. Frost
aneke
Rock i Sv
&
Band
Sted: Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke.

90,-/110,-

Søndag 4. okt. Dr. Friis Blues Clinic feat.
kl. 15:00 H.P. Lange Blues i Raschs Pakhuz
90,-/110,-

Da han besøgte Musikhuzet sidste år, optrådte han akustisk for en udsolgt
sal, og denne gang bliver det en endnu vildere oplevelse, for nu kommer
Joey Moe med hele bandet!

195,-/245,-

Lørdag 10. okt. Rock
kl. 21:00 Bryan Adams Tribute
150,-/175,-

295,-/345,-

s Pakhuz

g i Rasch

30,-/50,-

Upcomin

AuditionDay
POP

Anne Linnet

Faste Trio i Raschs Pakhuz
Søndag 18. okt. Den
To Mand Frem:
kl. 15:00 Johan Bylling Lang
90,-/110,- & Ola Åkerman
Torsdag 22. okt. Jan Hellesøe Entertainer
kl. 20:00 – Fuckr med dn hjrne

295,-/350,-

Lørdag 24. okt.
kl. 19:00

190,-/190,-

Infernal

OBS: ert
c
Siddekon

– Intim & Ærlig

Unge u. 26 år forsalg: 75-

Ruben Søltoft
StandUp

– Mit hoved

Fra parforhold til pandaporno

Harald Haugaard

Fredag 30. okt.
Floyd Project
kl. 20:00 Pink
GREATEST HITS
245,-/295,-

Lørdag 31. okt.
kl. 20:00
275,-/325,-

Toppen

en

af popp

Sebastian

– Trubadurens aften

Lørdag 31. okt. Rock i Raschs Pakhuz
kl. 21:00 Go Go Berlin
140,-/175,-

Hun er vendt tilbage med et nyt album, der bugner af gode popnumre, med
tekster og melodier, som vi kender hende bedst. Anne Linnet, som har mere
end 40 år bag sig i sin musikkarriere, har blandt andet givet os moderne
klassikere som »Tusind Stykker«, »Smuk og Dejlig«, »Glor på Vinduer« og
»Barndommens Gade”.

Akustisk

ik
folkemus
Søndag 25. okt.
Moderne
kl. 15:00 Helene Blum &

80,-/100,-

AuditionDays er et projekt, der giver en række håbefulde, nye bands en mulighed for at sætte ekstra skub i karrieren. Denne aften præsenteres: Below
Stones, Ground & Fornuft.

Han benytter alt fra trance, manipulation, hypnose og optiske illusioner, for
at spille den menneskelige hjerne og synssans et puds. Jan Hellesøe har
ikke overnaturlige evner, men en imponerende viden om, hvordan man kan
manipulere med den menneskelige hjerne.

Fredag 23. okt. Jonny Hefty aschs Pakhuz
kl. 22:00 & Jøden Hiphop/rap i R
125,-/150,-

Det populære band blænder endnu en gang op for en fed aften med canadierens store bag-katalog af rock-klassikere. Bryan Adams Tribute leverer
hits som Cuts Like A Knife, Summer Of 69, Run To You, Everything I Do,
Heaven og mange flere.

Mød den anmelderroste danske saxofonist
Johan Bylling Lang og den fremragende
svenske trombonist Ola Åkerman. Begge er
kunstnere med stor kærlighed til musik fra
New Orleans.

220,-/220,-

Fredag 23. okt.
kl. 21:00

Det 20 årige medlem af Gnags, Per Chr.
Frost er en af landets ypperligste guitarister
og en kunstner, der har udviklet et stærkt
og personligt sceneudtryk. Billetter sælges
også i Havnekiosken i Svaneke.

Mød en spændende solist og Den Faste Trio, Thor Backhausen, Michael
Friis og Lars Juul, til en eftermiddag med blues. H.P. Lange er efterhånden en veteran på musikscenen i Danmark. I omkring 30 år har han været
omrejsende bluesmusiker.

Fredag 9. okt. POP
kl. 21:00 Joey Moe

Fredag 16. okt.
kl. 20:00
Lørdag 17. okt.
kl. 21:00

Jazz på to etager hele eftermiddagen og
hele aftenen med flere bornholmske jazzbands og en fælles jam session.

Søndag 1. nov. Dr. Friis Blues Clinic feat.
kl. 15:00 Svante Sjöblom
90,-/110,-

Her vil man kunne opleve Lina Rafn og Paw
Lagermann på en anderledes måde. Helt
intimt og ærligt vil de fortælle anekdoter fra
en 17 år lang karriere med Infernal.
Så er der cirkus i byen. De 2 langhårede
landsbytosser har pakket tourbussen med
mikrofoner, pladespillere, iskolde øller og
brandvarme rim.

I Ruben Søltofts første onemanshow får du et ærligt indblik i hans underlige
univers. En slags privat rundtur i hans fritsvævende hoved, hvor den røde tråd
er, at der som regel ikke er nogen. Rubens hjerne er skør og knudret og har
aldrig kunnet holde fokus længe nok til at læse en bog. Til gengæld leverer
han sine fortællinger uforudsigeligt, fantasifuldt og med en oprigtig indlevelse.
Gennem de seneste 15 år har Harald Haugaard etableret sig selv som en
af Danmarks fineste violinister. Helene Blum har bjergtaget mange tilhørere
over hele verden med sin klare stemme og rene inderlige udtryk.
Pink Floyd Project sætter kursen mod alle tiders mest populære Pink Floyd
numre. Det bliver en tidsrejse fra 60'erne til 90'erne gennem legendariske
rockalbums som blandt andet Meddle, Dark Side of The Moon, Wish You
were Here, The Wall og Division Bell.
Sebastian er et ikon på den danske musikscene og har været med til at
definere dansk musik i 40 år. At opleve ham alene på scenen - blot akkompagneret af sin akustiske guitar, herlige anekdoter og store skatkammer af
sange, er en helt speciel oplevelse i dansk musik.
Go Go Berlin har på rekordtid cementeret
sig som et af Danmarks største rocknavne
og banet sig vej til en stjernestatus. Go Go
Berlin er godt på vej til at blive DK’s næste
store internationale succes!
Svante Sjöblom er en ung forrygende svensk blues'n'roots guitarist og
sanger. Han er dybt forankret i musikken fra de amerikanske sydstater,
som den lød før Anden Verdenskrig. Pre-war blues, selvfølgelig, men også
old time country, gospel og ragtime.

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

