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Fredag 6. nov.
kl. 20:00

Siddekoncert

TROUBADOUR

Fors. 280,-/dør 300,-

DISSING & ANDERSEN

i
Lørdag 7. nov. NIELS H.P. & Soul
Raschs
kl. 21:00 HENRIETTE Pakhuz
90,-/110,- ENGELHART H.K.

For Henriette har Niels H.P. altid stået som
en af Danmarks absolut bedste mandlige
sangere, og at de nu skal lave koncert sammen, er netop et eksempel på at drømme
kan gå i opfyldelse.

feat. GUNDE & FRIIS

Søndag 8. nov. Jazz
kl. 15:00 SNORRE KIRKS
100,-/120,-

Rock

195,-/250,-

ROCKABILLY HEART

Lørdag 14. nov.
kl. 21:00

90,-/110,-

Onsdag 18. nov.
kl. 20:00

JAM AFTEN

I RASCHS PAKHUZ
Jazz i Raschs Pakhuz

MÅRTEN LUNDGREN
”Clark Terry Tribute”
StandUp

LARS
HJORTSHØJ
OMVENDT

Fredag 20. nov.
kl. 21:00

Poprock

ULIGE NUMRE

150,-/175,-

Lørdag 21. nov.
kl. 21:00

195,-/250,-

HIT MED 80'ERNE
Jazz
i Raschs
Pakhus

100,-/120,-

feat.

Juleblues I Raschs Pakhuz

& SIMON JUL

Lørdag 28. nov.
kl. 21:00

195,-/245,-

Lørdag 5. dec.
kl. 13:00

50,-/70,-

Lørdag 5. dec.
kl. 20:00

Rock

Med GRAND PRIX, er der tale om et seriøst bud på et no-nonsense,
moderne og meget direkte kommunikerende dansk rock-album. Og
Carl Emil Petersen slår selvsikkert og uden tøven sit navn fast som
en af den yngre generations mest begavede sangskrivere.

KIRA MARTINIS
KVINTET

Den 30-årige sangerinde Kira Martini fik sit gennembrud på den
danske jazzscene i sommeren 2013 med jazz'debuten ”Kira Martini
presents MARTINI*S”.
Kira Martini (vokal), Mads Søndergaard (klaver/harmonika),
Peter Marott (trompet), Joel Illerhag (bas) & Morten Ærø (trommer).

»OP
UNDER JUL«
(som jo nu er en TRADITION!)

Blues med Den Faste Trio og dagens gæster. Søren Rislund er
kendt fra Totalpetroleum, og allerede som 12-årig købte han en
mundharmonika, og så har den stået på musik siden da. Simon Jul
er en komiker, skuespiller og ikke mindst en aktiv musiker, der har
spillet musik siden sin barndom.

Dr. Friis
BLUES CLINIC

90,-/110,- SØREN RISLUND

Det måtte ske: Lars Hjortshøj er konverteret. Efter mere end 20 år i
dansk komik har han set sin situation dybt i øjnene og er nået til sit livs
erkendelse: ”En dag vågnede jeg op midt i livet og troede, jeg var blevet
klogere med alderen. Det er heldigvis ikke sket. Jeg forbeholder mig
stadig retten til at komme i tvivl, ændre mening og blive…omvendt!”

Bandet Hit med 80’erne har i mange år turneret land og rige rundt.
De seneste år er tourbussen stoppet ved en perlerække af Danmarks
største spillesteder, hvor de røde lygter har været flittigt i brug. Kom
til et brag af en 80’er fest!

Pop

Søndag 22. nov.
kl. 15:00
Fredag 27. nov.
kl. 21:00

Mød en spændende solist og Den Faste Trio, Thor Backhausen, Michael Friis og Lars Juul, til en eftermiddag med jazz. Koncerten er en
hyldest til den amerikanske jazztrompetist Clark Terry, der døde den
21. februar i år, og dagens solist er trompetisten Mårten Lundgren.

En Mand Frem:

310,-/310,-

Danmarks countrydronning Tamra Rosanes og den ukronede konge
af kontrabas og kogebøger, Olsen – Den Skaldede Kok, har sammen med Danmarks dygtigste rock’n’roll pianist, Morten Wittrock,
skabt Rockabilly Heart. Showet forener den gode gamle 50'er
rock'n'roll og country tradition. Et show der gør alle glade i låget.
Nanna Schou inviterer denne aften musikere og sangere til jamsession i Raschs Pakhuz. Hun har en god håndfuld musikere med til at
sætte det hele i gang og spille med de jammere, der ønsker at være
med.

Jammere har gratis adgang

30,- (Kun dør)

Søndag 15. nov.
kl. 15:00

Den anmelderroste trommeslager Snorre Kirk i front for stærk nordisk quintet med fornemmelse for de blå toner. Med sig på scenen
har Snorre Kirk et interskandinavisk stjernehold, bestående af: Jan
Harbeck (tenorsaxofon), Tobias Wiklund (kornet), Magnus Hjorth
(klaver) og Lasse Mørck (bas).

QUINTET

Fredag 13. nov.
kl. 20:00

Det er poetisk partnerskab i højeste potens, når digteren møder
troubadouren i skikkelsen af Benny Andersen og Povl Dissing, som
i 1973 brød igennem med ”Svantes Viser”.
Hvem kan ikke synge med på strofer som ”Om lidt er kaffen klar” og
”Go nu nat og gå nu lige hjem”?

LED ZEPPELIN JAM

Kamæleonkoncert – For børn!

Der er kopibands, og der er Led Zeppelin Jam. Landets måske
bedste af slagsen og et af de mest sejlivede. Helt tilbage i 1989 - før
kopibands blev et hverdagssyn i dansk musik – begyndte radioværten Alex Nyborg Madsen og bandet at stille den værste sult hos et
stort rockpublikum. Hård rock af absolut bedste skuffe.
En hjertevarm koncert fyldt med marimba,
ukulele, elguitar og klokkespil, hvor publikum vil lege, spille og synge med på nogle
af de største hits fra den klassiske sangskat.

DE TRE
MUSIKTERER
HANNE
BOEL

Hanne Boel udvikler til stadighed sin karriere, og denne aften kan hun opleves til en
akustisk koncert i Musikhuzet med en sætliste, der bl.a. genopliver den musik der
gjorde hende berømt.
Glæd dig til at høre sange som f. eks. ’Don’t Know Much About Love’, ’Black Wolf’,
’Talk It Out’, ’(I Wanna) Make Love To You’ og ’Light In Your Heart’.

JULEFEST MED
STEFF & JESS

Pop

245,-/270,Siddekoncert

Fredag 11. dec.
kl. 21:00

Poprock

Gågadens 25 års jubilæums julefest STEFF & JESS er et velspillende Bornholmsk 2-mandsorkester med musikalske rødder langt
tilbage i tiden. Duoen byder på levende musik med både danske og
internationale kunstnere.

Lørdag 12. dec.
kl. 20:00

IndieRock i Raschs Pakhuz

»Du fødes, du opdrages, du uddannes, du arbejder, du formerer dig,
du arbejder, du venter, du dør«. The House byder op til dans og
storslående melodiske omkvæd på deres andet album, »Race To The
Red light”, som udkommer januar 2016.

50,-/65,-

60,-/80,-

Søndag 13. dec.
kl. 15:00

120,-/150,-

Fredag 18. dec.
kl. 20:00

270,-/295,-

THE HOUSE

+ support: “AS IF”
Jazz i
Raschs
Pakhuz

JAN LUNDGREN TRIO
Akustisk siddekoncert
”Toppen a”f
poppen

75,-/100,-

Lørdag 26. dec.
kl. 20:00

Kun dørsalg 30,Jammere har fri entré.

Søndag 27. dec.
kl. 20:00

80,-/100,-

Stine Bramsen startede sin musikalske karriere som forsanger i gruppen Alphabeat, men prøver nu kræfter med musikken på egen hånd.
Tidligere på året gav Stine Bramsen en fuldstændig udsolgt koncert
i DR Koncertsalen – og nu gentager hun succesen, når hun sammen
med sit band begiver sig ud på de danske landeveje på en live tour.

STINE BRAMSEN

Fredag 25. dec. StandUp
kl. 23:00 – 03:00 CHRISTMAS CLUB

BANG BANG LIVE!

Jan Lundgren er en af de mest prominente pianister i Skandinavien.
Trommeslageren Alex Riel er med sine 75 år så vital og kreativ som
nogensinde, og bassisten Jesper Lundgaard kombinerer fortsat en
solid amerikansk inspireret spillestil med den mere virtuose skandinaviske solo teknik.

Denne aften inviterer Musikhuzet til Klub Bang Bangs årlige Christmas Special! Siden
2007 har folk hvert år strømmet til Musikhuzet for at være med til dette uforglemmelige
event! Musikhuzet har alle de forgangne år været pakket til bristepunktet. Undgå den
vanvittige kø ved at købe din billet i forsalg! Vi forventer kun få billetter til salg i døren.
Aldersgrænse: 18+

Julejam i Raschs Pakhuz

På med nissehuen og find bjælderne frem! Kom til julehygge og jam.
Alle, der har lyst, kan gæste scenen og optræde med sit eget band,
solo eller sammen med husorkesteret!

DJ aften

FOR ONE NIGTH ONLY fejres at det første BM i mobile discoteker
blev afholdt i 1995. En scene, 14 dj's og en fest ligesom den gang
for 20 år siden.

CHRISTMAS JAM
DJS FIGHT NIGHT!

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

