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Se også
bagsiden

Billetsalg: www.musikhuzet.dk og
Kulturbutikken, St. Torv 6 i Rønne

Fredag 29. jan.
kl. 21:00

Fors. 70,-/dør 90,-

Søndag 31. jan.
kl. 15:00

Blues i Raschs Pakhuz

Der spilles med afslappet attitude, groovy sammentømret bas og trommer, en
guitarfusion af 70´blues-rock og country, og en intens sang og mundharpe.
Der udstråles eventyrlig spilleglæde, og de heftigt pulserende groovy rytmer
med et twist af Chicago, bliver til den smukke hybrid unikke Rosewood blues.

Folkemusik

Henrik Jansberg er en af folkemusikkens mest nysgerrige violinister. Med
sine kompositioner, der tager sit udgangspunkt i Henrik Jansbergs opvækst
i den traditionelle folkemusiks muld, er Jansberg ikke bange for at skubbe
til konventionerne omkring hvad folkemusik er. Akustiske instrumenter og
elektroniske klange smelter sammen i bandets instrumentale musik.

ROSEWOOD BLUES
HENRIK JANSBERG

80,-/100,- + support: Folk og Fæ

Lørdag 6. feb.
kl. 13:00

For børn i Raschs Pakhuz

ØREHÆNGERNE

50,-/70,-

Lørdag 6. feb.
kl. 20:00

Ørehængerne er et sprudlende orkester, som spiller helt nye sange med
udgangspunkt i børnenes eget liv, og på en sjov, umiddelbar og til tider
alvorlig måde berører nogle af de emner, som er en del af det moderne barns
hverdag. Med stilsikker musikalitet præsenterer Ørehængerne publikum for
genrer og instrumenter, som de sjældent møder i deres hverdag.

Metal i Raschs Pakhuz

WINTERN
EDITIO
2016

70,-/100,- Support: Below Stones & Ground

Søndag 7. feb.
kl. 15:00

90,-/110,-

Fredag 12. feb.
kl. 20:00

170,-/200,-

Søndag 14. feb.
kl. 12:00

Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis
møder guitaristen og sangskriveren Poul Halberg, som vi kender fra Halberg Larsen, Ray Dee Ohh, Lis Sørensens orkester og
egne soloalbums. Han har komponeret over 200 sange til den
danske pop/rockmusik gennem årene og er stadig i fuld sving.

Blues i Raschs Pakhuz

DR. FRIIS BLUES CLINIC feat.

POUL HALBERG
Soul
MARIE
CARMEN
KOPPEL

Marie Carmen Koppel har gennem de sidste 25 år opbygget et stort og trofast koncertpublikum. Hendes store stemme, intensitet, nærvær og musikalitet
på internationalt niveau har placeret hende som Danmarks soul dronning.
Marie Carmen Koppel er kendt for sin live performance med sin store ind
levelse og tekniske formåen, der får de små nakkehår til at rejse sig.
På forårsturneen i 2016 folder Rosa og Rødderne endnu engang det store
sovedyrsshow ud, nu med både gamle og nye sovedyr i posen! Der skal
danses med dukker, svinges med sovedyr, bages bamsekager og skråles med
på sovedyrssange til den helt store festmedalje, så alle børn er selvfølgelig
inviteret med deres yndlingssovedyr. HUSK DIT SOVEDYR!

For børn

Rosa & Rødderne

125,-/150,- ROSAS STORE SOVEDYRSSHOW

Fredag 19. feb.
kl. 21:00

100,-/120,-

Lørdag 20. feb.
kl. 20:00

THORBJØRN RISAGER

& THE BLACK TORNADO
Poprock

215,-/270,- 25 års jubilæumsshow

Lørdag 27. feb.
kl. 21:00

Pop

MATHILDE
FALCH
PATRICK
DORGAN

+ opvarmning

150,-/180,Jazz

CLAUS WAIDTLØW

90,-/110,- møder Den Faste Trio – i Svaneke

Onsdag 2. mar.
kl. 19:00

250,-/250,-

Fredag 4. mar.
kl. 21:00

StandUp

Lørdag 5. mar.
kl. 20:00

195,-/250,-

– Mr. COPENHAGEN
Pop

FALLULAH
SHAKA
LOVELESS

Onsdag 9. og
torsdag 10. mar.
kl. 19:30
Fredag 11. mar.
kl. 21:00

40,-/60,-

feat. OLE FRIMER
Upcoming i Raschs Pakhuz

MORGENDAGENS
STJERNER

Lørdag 12. mar. Jam aften i Raschs Pakhuz
kl. 20:00 JAMSESSION MED NANNA SCHOU
30,- (Kun dør) Jammere har fri entré.
Comedy

190,-/190,-

Fredag 18. mar.
kl. 20:00

Entertainere

CHRISTIAN
FUHLENDORFF

BJARNE KURE

100,-/120,- – DET É JO BÂRA FOR SJOV

Lørdag 19. mar.
kl. 13:00

For børn i Raschs Pakhuz

Lørdag 19. mar.
kl. 21:00

Country i Raschs Pakhuz

50,-/70,-

90,-/110,-

Søndag 20. mar.
kl. 15:00

90,-/110,-

Torsdag 24. mar.
kl. 22:00
Fredag 25. mar.
kl. 22:00

125,-/150,-

DRUMS ACROSS
NULLE møder
DEN FASTE TRIO

Kom og oplev det seneste nye Bornholms musikalske undergrund har at byde
på. Upcoming rockbands står klar på scenen i Raschs Pakhuz for at vise publikum, hvad de er lavet af. Kom og oplev morgendagens stjerner! Præsenteres
af hele øens øveforening: Rytmisk Musik Bornholm.
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. Der stilles instrumenter til rådighed, men det er også muligt at medbringe sine egne instrumenter. Slip din indre
jammer løs og kom forbi til en dejlig og uforudsigelig aften i musikkens tegn.
»DET ER LIGEGYLDIGT HVA' ANDRE TÆNKER, IKK?«.
Hører sang og musik overhovedet til i stand-up? Er voldtægt overhovedet den
værste forbrydelse, og hvorfor må Christian Fuhlendorff ikke slå sit barn?
Kan I mærke det? Der er lagt i kakkelovnen til en hyggelig aften.
Bornholms egen entertainer, Bjarne Kure, er på banen med sit 5. ”ENJ-MANJSJOV”. Gamle kendinge som Pær & Vera er naturligvis med igen – men der
dukker også nye personer op som f.eks. Peter & Frida, som må gå så grusomt
meget igennem. Denne gang bliver Bjarne Kure ikke alene på scenen, men vil få
selskab af Amanda Jespersen en del af showet.

Med bornholmske Heidi Mattsson i front byder de originale sange på både
dybe tanker omkring livet og kærligheden, med hang til udforskning af det
melankolske, og på letsindige og humørfyldte fortællinger. Songs for Iris er
aktuelle med singlen “Homeless”, der udkom i oktober, og som er fra deres
tredje album, der forventes at komme på gaden senere i år.
Elith »Nulle« Nykjær Jørgensen er bl.a. kendt fra sin egen gruppe »Nulle & Verdensorkestret«. I 11 år lavede han TV sammen med Poul Nesgaard på »Ungdomsredaktionen«. Som
musiker spiller Elith Nykjær både klarinet, altsaxofon og mundharmonika. Nulle er stadig
godt fremme på beatet og aktiv på den danske jazzscene, hvor han arbejder sammen med
alle aldersgrupper og kommer vidt omkring.
Stærkt live dj-line up, det svedigste lysshow og bastante rytmer fylder luften
med mega-energi på dansegulvet. På gensyn til en uforglemmelig eksklusiv
påskeevent.

Moderne folk

Danske Cody har siden 2009 været afsender på fem anmelderroste udgivelser
– tre album og to ep'er. Der er spillet over 400 koncerter i ind- og udland, og
bandet har fået status som lidt af en live-darling hos det voksne og kvalitetsbevidste publikum.

EASTER NIGHT
CODY
Pop

Rugsted og Kreutzfeldt dykker nu ned i nogle af de mange kendte hits, de

skrevet til andre kunstnere, men ikke selv før har indspillet. Det sker i et
Rugsted & harbonussæt
som publikum kan glæde sig til at høre. ”Kendissættet” lægges oveni
koncerten som en selvstændig afdeling. Originalversioner du aldrig før har hørt,
Kreutzfeldt
”KOM TILFÆLDIGVIS FORBI” men sangen kender du.

250,-/295,-

90,-/110,-

!!!
T
G
L
O
UDS

Elektronisk musik

Lørdag 26. mar.
kl. 20:00
Søndag 27. mar.
kl. 15:00

Fallulah befinder sig musikalsk inden for popgenren, men hun har tilføjet sit eget
twist, blandt andet i form af indierock og Balkan-beats, som tilfører hendes musik
et strejf af folklore. Fallulah beskriver selv sin musik som “rocket og dansabel folkmusic”. I september 2015 udkom hendes single-udspil “Social Club” fra hendes
tredje album, der er sat til at udkomme i begyndelsen af 2016.

Uffe har ikke grinet i mange år, så hans mor ringer efter professor Storck og professor
Larsen. Heldigvis har de to tossede videnskabsmænd den helt rette kur, der ikke bare kan
få Uffe, men helt sikkert også publikum til at grine. Afsted går den vilde, musikalske tur
med tidsmaskine til Zanzibar, hvor slavernes rytmer dunker, til New York med hip hop og
omvendte kasketter og på rotur i havet omkring Cuba.

SONGS FOR IRIS
Jazz i Raschs Pakhuz

En af Danmarks fineste tenorsaxofonister, Claus Waidtløw, genser Backhausen, Friis & Juul. Han er med sit kreative og frodige spil en af de mest
medrivende saxofonister på vores breddegrader. I 2015 vandt Claus Waidtløw
en Danish Music Award som bedste jazzkomponist.
Sted: SVANEKEGAARDEN, Skippergade 2-8, Svaneke.

Den Faste Trio møder Ole Frimer, som er en af Danmarks mest fremtrædende bluesskikkelser, og som gennem årene har udviklet sin egen spillestil og sin egen musikalske personlighed. Hoved-inspirationskilden skal findes i det sydlige USA. Især har Texas-bluesen
sat sine spor, men også Tex-mex og soulkunstnere har haft indflydelse på hans musikalske
udvikling. Ole Frimer er stadig yderst udøvende og har lige udgivet endnu en ny blues CD.

NIELS HAUSGAARD

Onsdag 16. mar.
kl. 19:00

Københavneren Patrick Dorgan er en soul-hit-mager, som siden efteråret
2014 har indtaget den danske musikbranche og skabt sig en stor fanskare.
Patrick fik sit gennembrud i 2014 med debutsinglen ‘On The Way Down’, som
øjeblikkeligt blev P3´s Ugens Uundgåelige. Succesen blev fulgt op i februar
2015, hvor 2. singlen ’Marilyn’ ligeledes blev Ugens Uundgåelige på P3.

Shaka Loveless er netop nu en af de mest succesfulde artister på den danske musikscene. Siden sin solodebut i 2012 er han blevet streamet mere end
35 millioner gange. Hans to tidligere albums ”Shaka Loveless” (2012) og ”Det
Vi Sku Miste” (2014) har givet adskillige priser. Blandt andet en Danish Music
Award i 2013 for årets danske mandlige kunstner.

Dancehall Reggae

Søndag 6. mar. Blues i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 Dr. FRIIS BLUES CLINIC
90,-/110,-

Det danske U2-coverband, Die Herren inviterer til en mindeværdig tour gennem
U2’s musikalske univers med nogle af de bedste sange i verden. U2’s sangkatalog er
stort – og Die Herren vælger de bedste – helt tilbage fra de gamle sange i 80’erne op
til de helt nye fra i dag. Siden 1991 har Die Herren bevæget, rystet, påvirket, flyttet,
mærket og opløftet det danske koncertpublikum med deres fantastiske versioner.

Får man manerer af at være vokset op i en lille jysk flække, hvor alle kender
alle? Hvordan er det med jydernes fordomme om københavnere? Og vice
versa? Er man en rigtig mand, selvom man har blomster på altanen og ikke
spytter på gulvet, når man bliver tilbudt mælk i kaffen?

SIMON TALBOT

170,-/195,-

Som 16-årig udviklede Mathilde Falch en spiseforstyrrelse, der blev så alvorlig,
at hun var indlagt på psykiatrisk hospital. Da hun blev udskrevet, begyndte hun at
dele sine følelser og tanker i sange, der ikke lagde fingre imellem. Med sange om
afhængighed, livslyst, relationer, det fordummede massemenneske, tilgivelse, kærlighed og savn viser Mathilde Falch, at hun er en sangskriver med meget på hjerte.

Rock

Fredag 26. feb. DIE HERREN
kl. 21:00 – Silver & Gold

Søndag 28. feb.
kl. 15:00

Thorbjørn Risager & The Black Tornado har lige fejret 10-års jubilæum og
ikke nok med dét, så udkom deres 10. udgivelse i september. Bandet tilbagelægger hvert år ca. 40.000 km i deres tourbus og har optrådt hen imod 800
gange i over 20 forskellige lande. Nomineret til en British Blues Award 2015 og
vinder af Danish Music Award 2013 og 2014 i kategorien Blues.

Blues i verdensklasse i Raschs Pakhuz

100,-/130,-

Corpus Mortale blev dannet helt tilbage i 1993 og er et af
Danmarks længst levende Death Metal bands. De har et hav af
koncerter bag sig, både nationalt og internationalt, dog er det
første gang de tager turen til Bornholm.

Jazz i Raschs Pakhuz

SØREN HØST QUINTET

Kom forbi til en feelingsorienteret eftermiddag på en ellers blæsende forårsdag,
når Søren Høst Quintet fyrer den af i Raschs Pakhuz. Med sig har kapelmester
Søren nogle af de hotteste nye cats på DKs jazzscene! Multiple orjazzms!!
Line-up: Søren Høst (s) – Johannes Wamberg (g) – Zier Romme Larsen (p)
– Anders Fjeldsted (b) – Henrik Holst (dr)

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

