2017-4

Torsdag 2. nov

For børn

Sigurd fortæller

kl. 16:00

DANMARKSHISTORIE

Entré forsalg 150,-/ dør 175,-

Fredag 3. nov

Pop

kl. 20:00
350,-/395,-

TV-2 fejrer
MUSIKHUZETS
25 års jubilæum

Søndag 5. nov

Dr. Friis Blues Clinic
feat. POUL HALBERG

90,-/110,-

Fredag 10. nov

kl. 21:00
220,-/250,-

Pop

INFERNAL
Troubadour i Raschs Pakhuz

THOMAS ASKJÆR

kl. 21:00

Veloplagt humoristisk singer-songwriting
med masser af selvironi og satire.

80,-/100,Moderne folkemusik

HARALD HAUGAARD

Søndag 12. nov

Jazz i Raschs Pakhuz

Kira Martini har et helt uimponeret forhold til de store klassikere i
jazz og bossa repertoiret. Med sin sammenspillede sextet giver den
32-årige sangerinde standards med en selvfølgelighed, der gør, at
feat.
man næsten tror, hun har skrevet dem selv.
Line up: Kira Martini: vokal. Edith Nulle Nykjær: klarinet. Ole Fessor:
NULLE, FESSOR & PETER MAROTT
trombone. Mads Søndergard: klaver/harmonika. Joel Illerhag: bas.
SPILLEGLÆDE & HJERTEVARME PÅ TVÆRS AF GENERATIONERNE Morten Ærø: trommer. Peter Marott: trompet.

MARTINI’S

kl. 15:00
150,-/175,-

Fredag 17. nov

Den tidligere DR Bornholm-journalist Thomas Askjær har lagt radio
bølgerne på hylden og er sprunget ud som singer-songwriter med
sange, der først og fremmest handler om ham selv.

Danmarks folk-diva nr 1 Helene Blum har sammen med violinisten Harald Haugaard
etableret sig som nogle af de fineste fortolkere og fornyere af den danske musiktradition.
Deres integritet er enestående, og deres store virtuositet og nærvær er med til at gøre deres
koncerter uforglemmelige.

kl. 15:00 HELENE BLUM &
100,-/ 120,-

Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars
Juul og Michael Friis, og dagens gæst: Poul Halberg, som har sagt
ja til hjælpe os med at fejre Musikhuzets 25 års jubilæum. Vi kender
guitaristen og sangskriveren Poul Halberg fra Halberg Larsen, Ray
Dee Ohh, Lis Sørensens orkester og egne soloalbums.

En af de mest konsistente og dynamiske duoer i den dansk musik, Lina Rafn og Paw Lagermann, er taget på 20-års jubilæumsturné, hvor de i form af deres selvskabte partymonster
Infernal vil præsentere publikum for et hårdtpumpende energisk show med en vanlig fanden
ivoldskhed. Det vildeste Infernal show sprængfyldt med power, der fra første anslag fanger folk
og river dem rundt.

Lørdag 11. nov
Søndag 12. nov

Med et sangkatalog, som strækker sig over snart fire årtier, kommer
Verdens Lykkeligste Band, tv-2, og fejrer Musikhuzets 25 års jubilæum
– totalt gearet op til fest og ballade, alvor og omtanke. Danmarks
kedeligste orkester, som endte med pop, succes og stjerner på, er,
siden deres store gennembrud på Bornholm i slutningen af forrige
århundrede, også gået hen og blevet et af Musikhuzets huzorkestre.

Blues i Raschs Pakhuz

kl. 15:00

De historier, vi fortæller om os selv, definerer, hvem vi er. Og i en tid,
hvor vi bombarderes med informationer; hvor globaliseringens kræfter
mærkes i stigende grad, og hvor reality-tv fylder sendefladerne, har vi
som land mere end nogensinde brug for at få rodfæstet vores historie.
For at forstå, hvordan vores samfund har udviklet sig, og hvad der
er forudsætningen for, at vi er de mennesker, som vi er i dag. Sådan
lyder grundpræmissen for Sigurd Barretts største projekt nogensinde.

Upcoming i Raschs Pakhuz

kl. 20:00

Plekter er ORAs bandudvekslingsprojekt, som skal booste den danske musikscene og sende
de mange talentfulde vækstlagsbands rundt i landet. Koncerten er arrangeret i samarbejde med
RMB (Rytmisk Musik Bornholm) og ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere).

20,-/40,-

Fredag 17. nov

Comedy

kl. 20:00

Mit liv som

NIKOLAJ STOKHOLM

215,-/215,-

Lørdag 18. nov

kl. 13:00
40,-/60,-

Raschs Pakhuz – for de 5-8 årige

Shahar betyder ”begyndelse” på sumerisk – ét af verdens ældste sprog. Ensemble Shahars
koncert er begyndelsen på et usædvanligt og spændende eventyr, hvor Orientens prinsesse
fortryller sine arvefjender med operasang. Hun fører publikum gennem Mellemøstens mystik,
jødiske sagn og ungarske røverhistorier med musik og fortællinger.

ENSEMBLE

SHAHAR

Fredag 24. nov

70’er retro pop

kl. 21:00

HUMØREKSPRESSEN

120,-/150,-

Lørdag 25. nov

Pop

BEMÆRK: Kombineret stå- og sidde
koncert. Billet med unummereret siddeplads koster kr. 45,- ekstra. 295,-/350,-

”På succesturné med
alle de store hits”

Lis Sørensen og hendes uundværlige orkester har taget hul på en ny turné, og der er nye
sange på sætlisten og en selvfølgelig vilje til at ville nå nye højder på spillestederne. Med en
imponerende samling af sange står Lis Sørensen skarpt i nutiden og formidler fortidens hits med
en naturlig elegance, som uden tvivl vidner om hendes egen kærlighed til repertoiret. Sangene er
med årerne flyttet ind i hende – og ind i os.
Hiphop / Rap

kl. 20:00

SUSPEKT

295,-/325,-

Lørdag 2. dec

Forestil dig lyden af Jukeboks, brunt bodega, skummende øl, livets
glæder og sorger fortolket af en håndfuld af Danmarks dygtigste musikere og sangskrivere, så har du en ide om, hvad Humørekspressen
er. Pharfar, Klumben, Chapper og Peter Lützen (Panamah) er gået
sammen for at danne dette bandet, der er inspireret af dansktop
musikken fra 70’erne.

”Mine øjne de skal se”, ”Brændt” & ”Verden er i farver”

kl. 21:00 LIS SØRENSEN

Fredag 1. dec

Nikolaj Stokholm er en af Danmarks fremadstormende komikere,
der med sin medvirken i successerien ”Sjit Happens” på Tv2 Zulu, har
placeret sig i landets comedy elite. Nikolaj har altid været kendt for at
have en finurligt krøllet hjerne og hans verdenssyn gennem brillen er
bare liiiidt sjovere end alle vores andres.

De suspekte spillemænd er klar til de danske landeveje. Suspekt udgav i februar deres sjette og
yderst anmelderroste album ”100% Jesus”, som endnu engang stadfæstede bandets dominerende rolle på den danske hip hop scene og ikke mindst evnen til stadig at kunne forny sig selv.
Rune Rask, Andreas Bai-Duelund og Emil Simonsen – trioen bag det snart 20 år gamle hip hop
band fra Albertslund, spiller for fulde huse i hele landet.

Pop

kl. 21:00

Det er ikke hver dag, danske orkestre har 25 års jubilæum – og det er
slet ikke hver dag, at et orkester har spillet 80’er musik, stort set siden
årtiet sluttede... Det skal fejres – også i Musikhuzet.

195,-/250,-

Søndag 3. dec

kl. 15:00

kl. 21:00

Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio og dagens gæster: Søren Rislund og Simon Jul.

Dr. Friis Blues Clinic feat.

SOM TRADITIONEN BYDER: ”OP UNDER JUL”!

SØREN RISLUND
& SIMON JUL

90,-/110,-

Fredag 8. dec

Blues i Raschs Pakhuz

Folkeejet Søren Rislund fra Totalpetroleum og Simon Jul AKA Fissan Poulsen fra Banjos Likørstue brænder æbleskiverne, drukner kravlenisserne i glögg og prøver på alle tænkelige måder at
varme stemningen op på lummer vis for at sikre, at der i år skal saltes på fortovet til jul.

Art-pop
Den anderkendte art-pop kvartet er nu klar med en tour rundt i Danmark i forbindelse med en EP
udgivelse, hvor første track derfra ”Macabre” allerede er ude. Blaue Blume havde stor succes
med debutalbummet ”Syzygy”, der blev hædret med seksstjernede anmeldelser, fik nomineringer
i flere awardshows og bragte bandet på tour i Europa.

BLAUE BLUME

160,-/180,-

Søndag 10. dec

For 7-12 årige – ”Kend din ø”

kl. 13:00

BØRN TO BE WILD
– The Rockshow

FRI ENTRÉ

Søndag 10. dec

KRESTEN OSGOOD PRÆSENTERER
NY KVINTET

Lørdag 16. dec

Dødsmetal i Raschs Pakhuz

kl. 21:00

DEADFLESH

80,-/100,-

Fredag 22. dec Wall of Wonders
kl. 21:30

50,- / Entre efter kl. 23:00: 100,-.

WHITE CHRISTMAS

Mandag 25. dec

CLUBBING

CHRISTMAS CLUB
BANG BANG LIVE!

kl. 23:00
75,-/100,-

Tirsdag 26. dec

Jam aften i Raschs Pakhuz

kl. 20:00 CHRISTMAS JAM
20,-/40,-

Fredag 29. dec

kl. 20:00
80,-/100,-

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

NEW YEARS

BLOWOUT

Arrangeret i samarbejde med Kulturskolen, RMB samt
kulturinstitutionerne bag ”Kend din ø”.
I de sidste 20 år har Kresten Osgood været centralt placeret i dansk
musikliv. Han er blevet kaldt ”det bedste der er sket i dansk jazz siden
80erne”, ”Vildmanden i det danske jazzvåbenskjold” og avisoverskriften i Information: ”tendensen i dansk jazz hedder Osgood” er ikke
til at tage fejl af. Nu præsenterer han en stærk kvintet bestående af
nogle af de allerstærkeste kort på den københavnske jazzscene.
Line-up: Trompet: Erik Kimestad. Sax: Mads Egetoft. Piano: Jeppe
Zeeberg. Bas: Mathias Petri. Trommer: Kresten Osgood.

Jazz i Raschs Pakhuz

kl. 15:00 KRESTEN OSGOOD Kvintet
150,-/175,-

Gå på skattejagt i musikland, mens dine forældre får klaret julegave
indkøbene. Syng, leg med instrumenter og scenelys og besøg et
øvelokale. Afsluttes med koncert i Musikhuzet.

DEADFLESH er et band fra Roskilde, der startede i 1994. Bandet
spiller old school death metal, som leder tankerne i retning mod
bands som Bolt Thrower og Six Feet Under. De er af mange positivt
beskrevet som Danmarks svar på netop Bolt Thrower. I juli 2017 blev
deres tredje plade ”Sic Semper Tyrannis” udgivet. Pladen har fået
meget ros og gode anmeldelser i metal miljøet.

Kom og fest julen i gang! Wonderfestiwall & Musikhuzet præsenterer
et fedt line-up!
OBS: Aldersgrænse 16 år.

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 udsolgt og den
vanvittige kø ved at købe din billet i forsalg!
OBS: Aldersgrænse 18 år.
På med nissehuen og find bjælderne frem! Kom til julehygge og jam.
Alle, der har lyst, kan gæste scenen og optræde med deres eget
band, solo eller sammen med husorkesteret!
Jammere har fri entré.
Efter kæmpe succesen i 2015 er Musikhuzet igen klar til at tage jer med tilbage til den gang,
hvor tiden var afbleget hår, Buffalo sko og alle havde en Nokia mobil. Denne gang fejrer vi det
bornholmske natteliv, og vi vil finde “that Sputnik, Annabels feeling” og har samlet en perlerække
af DJ’s fra den gang.
Line up: Dj N!Xx – Engell – Mathias Ipsen – Tarp Vs. Krogh – Dj Peter – Martinitus – Martin J –
Dj Gaius – Pablo – Mike Jay
Warm up: Dj Lasse vs. Bimmer – Duss.

Musikhuset 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
Entré er incl. billetgebyr – ekspeditionsgebyr kan tilkomme

VEND

