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Fredag 1. nov.
kl. 22:00

Fors.: 80,-/Dørs.: 100,-

Go Go Berlin
Rock i Raschs Pakhuz

Go, go, go… Klassisk, tidsløst rock med afsæt i 70’ernes stilunivers. De
leverer et træfsikkert og hæsblæsende liveshow. Special guest Nelson Can,
der er noget så sjældent som et garageband uden guitar. De er klar til at
spille deres punkrockede og iørefaldende melodier.

Søndag 3. nov. Dr. Friis Blues Clinic
kl. 16:00 feat. Troels Jensen
60,-/80,- Blues i Raschs Pakhuz

Fredag 8. nov. Trinelise Væring
kl. 21:00 og Tobias Trier
70,-/90,-

Tobias og Trinelise har hver deres band, men her
pakker de deres guitar og den samme musikalske
kuffert med sange fra begges repertoire.
Sted og billetsalg: Scala Gudhjem, Gudhjem.

— i Gudhjem

70,-/90,-

Lørdag 9. nov.
Kl. 21:00

Troels Jensen er uovertruffen på den danske bluesscene. Altid
villig til at videreformidle sin store viden og erfaring, er her en dansk
bluesmand i helt sin egen klasse. Koncert og bluesjam med Den
Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis.

Miners Outfit

En aften med americana, blues, country samt singer-song-writer og
folk fra herboende Andreas Borné, Thomas S. Pedersen og Mia Karlsson. Special guest: J.Tex - støvet, swingende og autentisk roots.

Country i Raschs Pakhuz

Søndag 10. nov. Steen Rasmussen Quinteto
kl. 15:00 feat. Leo Minax
90,-/110,- Jazz i Raschs Pakhuz

Torsdag 14. nov.
kl. 19:00

227,-/227,-

— Talle alene i verden

Povl
Dissing

195,-/225,-

Lørdag 16. nov.
kl. 21:00
30,-/Kun dørsalg

FJS v/ Nanna Schou
Tue
West Band

100,-/125,-

90,-/110,-

— i Svaneke

Move

RMB

Upcoming i Raschs Pakhuz

40,-/Kun dørsalg

Lørdag 23. nov.
kl. 21:00
175,-/225,-

Onsdag 27. nov.
kl. 20:00

240,-/240,-

Fredag 29. nov.
kl. 21:00

Rugsted &
Kreutzfeldt
Mette Lisby

Lørdag 30. nov.
kl. 21:00

Jeg er i 40'erne

Søndag 1. dec. Dr. Friis Blues Clinic:
kl. 16:00 »Op Under Jul«
Fredag 6. dec.
kl. 21:00

60,-/80,-

Lørdag 7. dec.
kl. 13:00

50,-/70,-

Lørdag 7. dec.
kl. 21:00

60,-/80,-

Fredag 13. dec.
kl. 21:00

Black City

Rock i Raschs Pakhuz

Kunstfrø
Tim Lothar &
Peter Nande
Blues i Raschs Pakhuz

High
Voltage
Highway to Hell
The Nurchers

Søndag 15. dec. To mand frem:
kl. 16:00 Morten Grønvad
90,-/110,- og Afonso Corr ê a
Fredag 20. dec.
kl. 22:30 White Wonder
Før kl. 23:00 kr. 50,- Herefter kr. 75,-/Kun dørsalg

25,-/Kun dørsalg

Torsdag 26. dec.
kl. 21:00

30,-/Kun dørsalg Upcoming jam i Rasch Pakhuz

Fredag 27. dec.
kl. 22:00

60,-/90,-

En koncert om de mangfoldige eventyr der findes
i lydene omkring os, hvis blot vi lytter til dem.
Sæt disse to erfarne musikere sammen og resultatet er en overbevisende blanding af blues stilarter med en naturlig løs “vibe”. Forvent
humoristisk historiefortælling, improviseret jamming, og mesterlig
blues, spillet med virtuositet og hjerte!
Lyden fra Hell’s Bells-klokken ringer til audiens hos rock kongerne fra
AC/DC. High Voltage er guides på denne tur gennem fire årtiers ren
rock og rul fra legenderne.
Et entusiastisk, bornholmsk band bestående af fire lærere og en
sygeplejerske. Navnet er en sammentrækning af ordene Nurse og
Teachers. Musikken er alsidig og yderst dansevenlig.
Jazz i Raschs Pakhuz
Mød to spændende solister, og Den Faste Trio
til en eftermiddag med jazz… Morten Grønvad
(vibrafon) og Afonso Corrêa (percussion).
Start julen 2013 med at fyre den af i Musikhuzet.
Aldersgrænse: 16+.

Christmas Club
Bang Bang Live!
Christmas Jam

Gik du glip af dem til åbningen af årets kulturuge,
så er der en mulighed nu, når Simon Jul og
Søren Rislund igen gæster Musikhuzet - til Søndagsjam for blues-elskere med Den Faste Trio.

Bandets fængende sange og smittende energi fanger rockfans og
deres musik har givet genklang i store dele af norden. Spænd sikkerhedsselen og tag på hæsblæsende rockbesøg i Black City.

For børn:

70,-/90,- Poprock i Raschs Pakhuz

Onsdag 25. dec.
kl. 23:00

Der er kopibands og der er Led Zeppelin Jam (DK). Landets måske
bedste af slagsen og et af de mest sejlivede. Med radiovært Alex
Nyborg Madsen i spidsen stiller bandet den værste sult hos et stort
rockpublikum. Led Zeppelin Jam fortolker den dag i dag et af historiens bedste sangkataloger i den hårdere ende af rockspektret.

m. Søren Rislund og Simon Jul

100,-/130,- Rock i Raschs Pakhuz

Lørdag 14. dec.
kl. 21:00

Den nye talentfulde pop-duo NOAH er det sidste år indtrådt på den danske
musikscene med dobbeltplatin-singlerne “Alt Er Forbi” og “Over Byen”, og
ikke mindst med den nye single ”Det’ Okay”, der er gået direkte #1 på iTunes.
Special guest Bjørnskov inkl. kæmpe hittet ”Vi Er Helte”.

Led Zeppelin Jam

175,-/200,- Stairway To Heaven

60,-/80,-

Mette Lisby er vågnet op som en kvindelig Holger Danske og har
allieret sig med sit varemærke: De præcise, hylende sjove betragtninger af vores liv, med vanlig evne for at ramme plet. Efter at have
optrådt flere år i udlandet, med fast residens i Los Angeles, er Mette
Lisby tilbage på den danske stand up scene med et helt nyt show.

— F#CK!

NOAH

Rytmisk Musik Bornholm er: Musikforening - Øvelokale - Studie Workshops - Koncerter - Bandudveksling. Kom og støt de lokale
musikere. Måske er det også noget for dig og dit band.
Den veloplagte duo 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”.

Hits fra 80’erne

140,-/170,-

Sangene fra perioden 2003-2013 er blevet samlet og nogle nye er
også kommet til og det er endt i en slags pop/folk genre, hvor al
musikken kan få nyt liv.
Bemærk: Billetter sælges også fra Havnekiosken i Svaneke.
Sted: Kulturhuset Frem, Svaneke.
Jonas Johansens klassiske jazzkvartet MOVE fra1992 er på toppen
som aldrig før - med dugfriskt repertoire, top energi og meget stærk
opstilling! Fredrik Lundin (saxofoner, fløjte), Jacob Christoffersen
(piano, Rhodes), Daniel Franck (bas), Jonas Johansen (trommer).

Jazz i Raschs Pakhuz

Fredag 22. nov.
kl. 21:00

Han fyldte 75 i januar, men han har ingen alder. Eller også har han
alle aldre. Povl Dissing er noget af det nærmeste man kan komme
den nationale stemme, for få er deres danskhed så bevidst i deres
kunst og udtryk som ham. Dissing, Dissing, Las og Dissing med
Povls gamle sange på repertoiret.
Tag din guitar, bas, stikker, mundharpe, saxofon, violin med eller kom
blot og oplev den fantastiske atmosfære.
Fri entre for optrædende.

Pop/rock jam i Raschs Pakhuz

Lørdag 16. nov.
kl. 21:00
Søndag 17. nov.
kl. 15:00

Publikum inviteres helt tæt på og om bag den
populære komikerfacade til livet som Simon
Talbot. Et show, der ganske kort kan beskrives
som utrolig sjovt, men sandt!
Bemærk: Uegnet for personer under 15 år.

Simon Talbot

Fredag 15. nov.
kl. 20:00

I 2013 udgav de det varmt modtagne album »Lo
Mejor de cadacasa«. Og de glæder sig meget
til at spille videre i efteråret, og præsentere dette
unikke projekt for bornholmerne.

Fra pult til puls - med rensdyr,
klejner og hvidt skæg.
Aldersgrænse: 16+.
På med nissehuen og find
bjælderne frem!
Fri entre for optrædende.

Rock i Raschs Pakhuz

elt
Dobnbcert:
ko

Scarlet Chives + Kaspar Kaae

Bornholmske Kaspar Kaae er kendt som sanger og
sangskriver i det anmelderroste band CODY. Scarlet
Chives, med det bornholmske bandmedlem Brian
Batz, skaber et malerisk lydunivers som forfører og
fanger, blandet med Maria Mortensens lyse og sfæriske vokal i front —
 drømmende og melankolsk.

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

