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Fredag 4. april
kl. 21:00

Fors.: 60,-/Dørs.: 80,-

Rock i Raschs Pakhuz

Black City

Søndag 6. april Dr. Friis Blues Clinic
kl. 15:00 Big Creek Slim
80,-/100,-

& Peter Nande

Spænd sikkerhedsselen og tag på hæsblæsende rockbesøg i Black City.
Der er godt med både headbang-inviterende riff og skrål med-omkvæd...
Bandets fængende sange og smittende energi fanger især rockfans og
bandet sikrede sig opmærksomhed med udgivelsen af det selvbetitlede
debutalbum fra 2010.
z
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s Pa Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis præsenterer
asch
R
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dagens to gæster, der har fundet sammen til lejligheden: Big Creek Slim
Blue
(guitar) og Peter Nande (mundharpe).

Onsdag 9. april Vincentz,
kl. 19:30 Hart & Brown
125,-/150,-

Fredag 11. april
kl. 21:00

Kun dørsalg: 30,-

Søndag 13. april
kl. 15:00

100,-/125,-

Torsdag 17. april
kl. 22:00

Jazz i Raschs Pakhuz

Jam i Raschs Pakhuz

FredagsJamSession med Kristoffer Rylander. Tag din guitar, bas, stikker,
mundharpe, saxofon eller violin med eller kom blot og oplev den fantastiske
atmosfære.

FJS

Jazz i Raschs Pakhuz

En eftermiddag med Kristin og hendes kvartet bliver uden
tvivl en uforglemmelig eftermiddag. De kommer med svingende musik, historier og godt humør. Steen Nikolaj Hansen
(trombone), Magnus Hjorth (piano) og Snorre Kirk (trommer).

Kristin Kvartet
Korb
Easter Night

Dediker natten til: Stærkt live dj-line up, det svedigste lysshow og bastante
rytmer fylder luften med mega-energi på dansegulvet. Vi ses til en uforglemmelig eksklusiv påskeevent.
Undgå lang kø - kom i god tid. OBS 16 +. Vi tjekker ID.

Kun dørsalg: 50,- før kl. 23.00/75,- efter kl. 23.00

Fredag 18. april
kl. 22:00

125,-/150,-

Lørdag 19. april
kl. 21:00
295,-/ 330,-

Siden 2009 har bandet - med fire anmelderroste udgivelser støt og roligt arbejdet sig op til et musikalsk niveau, der i alle
henseender er på linje med de største internationale navne
inden for post-folk'en. Nyt anmelderrost album på gaden.

Pop i Raschs Pakhuz

Cody

Et af Danmarks mest succesfulde popbands. En tilfældighed sparkede
bandet i gang igen, og alle synger med på ”All My Love”, ”Elsk Mig i Nat” og
”Ridder Lykke”. De spiller bedre end nogensinde og har i de seneste par år
spillet et utal af koncerter med enorm succes.

80'er Påske Party

Rocazino

Søndag 20. april To mand frem:
kl. 15:00 Jesper Løvdal &
90,-/110,- Per Møllehøj Jazz i Raschs Pakhuz
Fredag 25. april Mojo Makers
kl. 22:00 — i Svaneke
75,-/95,-

Lørdag 26. april
kl. 21:00
170,-/195,-

Fredag 2. maj
kl. 21:00

100,-/125,-

Lørdag 3. maj
kl. 21:00

175,-/200,-

Søndag 4. maj
kl. 15:00

Musikken er original og skubber grænserne for hvad genren kan,
dog aldrig uden at glemme publikum og skabe den fest og medrivende koncertoplevelse, som er kendetegnet ved Mojo Makers
optrædener. Billetter sælges også i Havnekiosken, Svaneke

Folke
klubben

Popsang 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.
Opvarmning: Boho Dancers Ida Wenøe

100,-/125,-

240,-/ 240,-

Jesper Løvdal spiller tenor-, C-melody-, sopran-, alt- og baritonsaxofon,
tværfløjte, klarinet samt alt- og basklarinet. Per Møllehøj er kendt som Danmarks bedste unge guitarist og er desuden Hugo Rasmussens yndlingsguitarist. Den faste trio bakker op.

Kulturhuset Frem, Brænderigænget, Svaneke

Søndag 27. april
Jazz i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 SöderlindFranck-Gram
Torsdag 1. maj
kl. 20:00

Nogle af Sveriges og Danmarks mest respekterede unge jazzmusikere mødes i dette format for at hylde den legendariske lyd vi kender fra de gamle
klassiske Blue Note plader. Erik Söderlind (S) guitar, Daniel Franck (S) bas
og Jeppe Gram (DK) tommer.

Huxi Bach
— HJÆLP

”HJÆLP” - en ny (men stadig uautoriseret) forelæsning. Dette forår er han
klar med sit andet one man show, hvor han endnu en gang tager et kærligt
og kritisk kig på Danmark og danskerne. Denne gang handler det om at
hjælpe… BT: Seksstjernet professor-sjov: Geniale Huxi Bach ******

Blues i Raschs Pakhuz

Bandet fortolker Tom Waits sangkatalog med både dyb respekt, stor indlevelse og personlig præg. Der er både nerve og nærvær i deres udgave af
mesterens musik. Det er mesterligt skruet sammen af en bred række forskellige stilarter, der bevæger sig fra kirkegårdstango til den smadrede blues.

Die Reeperbahn
Sommer i Europa

En humoristisk og intens koncertoplevelse hvor rejsen går
gennem mange af Nøhr´s hits med små historier mellem sangene. En eminent livemusiker, der underholder sit publikum.

Rasmus Nøhr
Blues i Raschs Pakhuz

Dr. Friis Blues Clinic feat.
80,-/100,- Ole Frimer & Olav Poulsen

Fredag 16. maj
kl. 21:00

240,-/270,-

Lørdag 17. maj
kl. 21:00

Magtens Korridorer

Dodos &
The Dodos
80’er fest

Bandet er i gang med forberedelserne til næste album, der bærer arbejdstitlen 'verdens bedste plade nogensinde (osse selvom det går galt)', og hvis alt
går galt på den rigtige måde, har de truet med at spille én af de nye, når de
nu alligevel skal på græs og publikum er halvfulde.
De blev dannet i 1986, og sange som ’Vågner i Natten’, ’Gi’ Mig Hvad Du
Har’ og ’Sømand af Verden’ lever nu deres eget liv. Det beviser bandet – og
publikum – ved hver koncert.

Fanny Gunnarsson er pianist og sanger uddannet på konservatoriet
i Malmø. Rasmus Nyvall er tenor saxofonist og klarinettist fra Malmø.
Nu gæster de Den Faste Trio.
Siden hendes roste debutalbum ”Lad Mig Gå Fri” udkom
i 2012, har den nu 24-årige sangskriver turneret land og
rige rundt med sit band såvel som solist.

120,-/150,-

50,-/75,-

Release i Raschs Pakhuz

The House

Fredag 30. maj
kl. 20:00 The Uffe
dup show
295,-/295,-

Fredag 30. maj
kl. 21:00

100,-/125,-

Lørdag 31. maj
kl. 21:00
Kun dørsalg: 40,-

Fredag 6. juni
kl. 21:00

50,-/ 70,-

Søndag 8. juni
kl. 21:00

125,-/145,-

Fredag 20. juni
kl. 21:00

60,-/80,

Stan

To guitarekvilibrister med et, på én gang, gnistrende tæt og
luftigt sammenspil og en næsten telepatisk forståelse. Duoen
præsenterer numre fra Ole Frimers sangkatalog samt spændende ting fra det klassiske blues-repertoire, krydret med et
par røverhistorier. Den faste trio bakker op.

Billetter kan kun købes gennem Bornholms Tidenes Læserklub, Nørregade 11-19, Rønne.

Søndag 18. maj To mand frem: Jazz i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 Fanny Gunnarsson &
90,-/110,- Rasmus Nyvall
Fredag 23. maj Poprock i Raschs Pakhuz
kl. 21:00 Mathilde Falch
Lørdag 24. maj
kl. 22:00

“Summen er mere end de enkelte dele” har sjældent
beskrevet noget fænomen bedre end denne supertrio,
bestående af et hjemligt topnavn og to internationale
jazzstjerner fra New Yorks evigt pulserende jazzscene.

Holm

Show 4

Blues i Raschs Pakhuz

Uffe Steen Trio

De har noget på hjertet. Det skal man ikke være tvivl om - og har fundet en
for dem berigende musikalsk form at formidle det gennem - de smager godt
og kan indtages af homosabiens fra 13-63 års alderen...
Vi lover at Champen står op i alle 90 minutter hvis ikke mere. Hvad han
underholder med, kan vi ikke afsløre her, men tag et kig på de forrige Uffe
Holm shows og glæd dig til meget mere af samme skuffe.
Gruppens medrivende sammenspil bygger på varierede og iørefaldende
melodier. Der bliver spillet original musik i grænselandet af blues og jazz og
ikke 2 koncerter er ens. Line up: Uffe Steen, guitar - Jesper Bo Knudsen,
trommer - Thomas Sejthen, bas.

Upcoming i Raschs Pakhuz

Kom og støt op om de lokale musikere fra Rytmisk Musik Bornholm. Måske
er RMB også noget for dig og dit band, hvor bands fra det Bornholmske
vækstlag får muligheden for at prøver kræfter med scenen. Alle er velkomne!

Jazz i Raschs Pakhuz

Nu springer han for første gang ud som solist, hvor han ene mand synger og
spiller nye og gamle sange i et råt og intimt set-up - udelukkende akkompagneret af mundharpe og/eller guitar.

Kulturhuset FREM, Brænderigænget Svaneke

Burnin Red Ivanhoe

I mere end 45 år har de været et fast begreb i dansk musik. Altid genkendelig, altid udtryk for en bestemt måde at gå til musikken på, en unik lyd og en
særlig holdning til det at spille musik for publikum. I begyndelsen hed det
syrerock. I dag er det en del af kulturarven.
Billetter sælges også i Havnekiosken, Svaneke.

The Blues
Overdrive Blues i Raschs Pakhuz

Prisvindende dansk blues med international klasse. Netop nu er bandet
aktuelle med deres debut album. En plade der har høstet et hav af flotte
anmeldelser, både nationalt og internationalt.

RMB

Jarno Varsted

— i Svaneke

Onsdag 2. juli TV-2 + opvarmning
kl. 20:00 — i Gudhjem
325,-/370,- Børn og unge under 26 år 195,-

Verdens Lykkeligste Band er tilbage i Gudhjem og giver igen
i år den traditionelle udendørs koncert i den smukke have på
Oluf Høst Museet, Løkkegade 35 i Gudhjem.
Bemærk: Stole må ikke medbringes.
Billetsalget starter fredag 4. april kl. 12:00.

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!
Entré er incl. billetgebyr – ekspeditionsgebyr kan tilkomme

VEND

