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Søndag 4. sep. DR. FRIIS BLUES CLINIC
kl. 15:00 feat. ESBEN JUST
Fors. 90,-/dør 110,-

Blues i Svaneke

Blues i Svaneke med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, og
dagens gæst: Esben Just, som er Danmarks bedste New Orleans pianist og sanger
– sumpet, groovy og medrivende. Glæd dig til en koncert, der vil tage dig med på en
rejse, hvor du både vil komme til New Orleans, ud på kanten af sædet og dybt ind i
musikken.
BEMÆRK STED: Kulturhuset FREM, Brænderigænget 10, Svaneke.

Jazz i Svaneke

Jazz på Svanekegaarden med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael
Friis, og dagens gæst: Saxofonisten Jakob Dinesen. Hvis dansk jazz har en ægte
playboy, må det være Jakob Dinesen. Med dobbelt streg under ”play”. Han har boltret
sig med sin sax og sit glimrende look over det meste af verden, i Afrika, på Cuba, i
Thailand, i USA, Japan, Australien – og Bornholm.
BEMÆRK STED: Svanekegaarden, Skippergade 2-8, Svaneke.

i Raschs Pakhuz

Aftenens bands: Below Stones, Sigh og Motion Abbey.
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.

Søndag 11. sep. JAKOB DINESEN møder
kl. 15:30 DEN FASTE TRIO
90,-/110,-

Fredag 16. sep.
kl. 20:00 UPCOMING
20,-/40,-

Lørdag 17. sep. Clubbing
kl. 20:00 UDE AF KONTROL
80,-/100,-

Ude af Kontrol har lige siden de brød igennem med deres sprøde virale
hits i 2014 været hele Danmarks tramp-gruppe nr. 1. Hvis der er noget,
Ude af kontrol forstår sig på, så er det at skabe en fest. Det har de bevist
på talrige klubber og spillesteder landet over, hvor festglade unge har
fyret den af til Ude af kontrols skarpe beats, pumpende bas og rå tekster,
som i den grad understreger trioens pointe: Der skal festes!
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Den helt unge mundharpe
virtuos Mathias Heise møder den velvoksne sangskriver Steffen Brandt, og
Lis Sørensen deler ud af
sit enorme sangkatalog.
Sammen giver de plads til
en ny sangskriver Katinka,
og bornholmske Marie
Hageltorn Christiansen
blander sig i koret. Alt
sammen akkompagneret
af nogle af landets bedste
musikere, Gustaf Ljunggren, Christoffer Møller,
Jeppe Gram og Jeppe
Skovbakke.

315,-/350,-

Onsdag 28. sep.

kl. 19:00
EXTRA SHOW kl. 21:30
UDSOLGT

FÅ BILLETTER

345,-/345,-

Oplev en af Danmarks absolut sjoveste komikere live, når han bader lystigt rundt i egen
andedam på distancen 100 meter fri. Tag din glade badehætte på, når Mick Øgendahl
inviterer til FEST i Musikhuzet. Det bliver uden tvivl et morsomt gensyn, når det jordbundne multitalent fra Falster endelig er tilbage med sit nye, sprudlende one-man show.

MICK ØGENDAHLS

FEST

StandUp

Fredag 30. sep. Pop i Raschs Pakhuz
kl. 21:00 BO EVERS

Han er blevet kaldt en moderne udgave af Poul Dissing, fået stor ros for sin måde at
gribe sangtekster an på samt blevet kategoriseret som ”forfriskende” inde for rytmisk
musik Der er ingen tvivl om, at musikeren Bo Evers er helt sin egen, både hvad angår
opbygningen af hans tekster, hans musikalske univers, den hæse stemme og hans
måde at anskue verden på.

120,-/150,-

Lørdag 1. okt.
kl. 21:00

Rock i Svaneke

Secret Oyster var i 70’erne ét af Danmarks mest succesfulde orkestre og skabte sig
desuden et navn på den internationale scene for det, der siden fik betegnelsen elektrisk
jazz eller fusion, og opnåede megen anerkendelse for både lp-udgivelser og koncerter.
Det gamle orkester kan og vil stadig og inviterer publikum på en tur i tidsmaskinen. Tag
en tur med Sea Son og den Vidunderlige Kælling Straight To The Krankenhaus!
BEMÆRK STED: Kulturhuset FREM, Brænderigænget 10, Svaneke.

130,-/150,-

Søndag 2. okt. Blues i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 DR. FRIIS BLUES CLINIC
90,-/110,- feat. KENN

Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio og dagens gæst: En af dansk blues' bedste
guitarister. Hvis man overhovedet kan tale om en skandinavisk “Bluesmand”, må Kenn
Lending være noget af det tætteste man kan komme på dette begreb. For at være vaskeægte, skal man dog også være født og opvokset i USA’s sydstater, men det er også det
eneste man ikke kan sige om Kenn Lending. Han er nemlig født og opvokset på stenbroen
i København, hvor han startede sin musikalske karriere helt tilbage i tresserne.

LENDING

Mandag 3. okt.
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kl.
20:00
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345,-/395,-

Et år med kæmpesucces afsluttes med en række intime koncerter rundt
omkring i Danmark Tilløbet har varet i årtier, men når det bedste af Krebs
parrer sig med det bedste af Falch, er der tale om sangskrivning af
højeste karat og dermed ventetiden værd.

akustisk

Fredag 7. okt. Pop
kl. 21:00 ANNIKA
150,-/170,-

Lørdag 8. okt.
kl. 13:00

Efter seks års pladepause er Annika Aakjær tilbage med endnu et anmelderrost album
»Lykkens Gang”. Et album, der til september bringer hende til Musikhuzet som del af en
ny Danmarksturné. Radioen har allerede spillet singlerne »Plads nok” og »Alt hvad jeg vil
sige« flittigt, og da Annika Aakjær gæstede lille Vega i marts, var det til en udsolgt sal.

AAKJÆR

Når HipSomHap går på scenen, er der dømt rap i børnehøjde og leg med ord på en
sjov og anderledes måde. Teksterne er fyldt med liv og løjer og rammer træfsikkert ind i
børnenes univers. Publikum bliver selvfølgelig inddraget og er med, når der skal improviseres rim og skabes både musik og tekst. Så få armene i vejret og syng, hop, dans og
vær med til at skabe en fest, når HipSomHap giver den gas på Kamæleon-scenen.

HIP HOP – for børn 5-8 år

HIPSOMHAP

40,-/60,-

Lørdag 8. okt. Rock
kl. 21:00 BRYAN ADAMS
190,-/220,-

Et af DK’s ypperste tribute-bands er tilbage i Musikhuzet! BRYAN ADAMS TRIBUTE
leverer et top-trimmet rock-show, der ligger så rystende tæt opad originalen, at Bryan
Adams selv kvitterer med et ”cool man”!… Bandet høster også stor anerkendelse i
udlandet, hvor bandet betegnes som det bedste tribute-act til Bryan Adams i Europa,
og det har bragt dem til bl.a. Holland, Belgien og Norge de sidste par år – og nu igen til
Bornholm.

TRIBUTE

Onsdag 12. okt. Rock
kl. 20:00 ALLAN OLSEN
245,-/270,-

Fredag 14. okt.
kl. 20:00

Som solist har Allan Olsen udviklet sin metiér til noget nær perfektion, og spillet flere
hundrede koncerter overalt i Danmark, Norden, samt mange andre steder i verden.
Modsat mange af sine kolleger har Olsen aldrig haft et fast orkester – eller en fast
”sound”, og faktisk er det snart 8 år siden, Allan Olsen sidst turnerede med et backingband. Koncerten i Musikhuzet er første stop på deres efterårstour. Som support spiller
brødrene Alstrup, der i fællesskab udgør spydspidsen af ensemblet Jonah Blacksmith.

MED BAND

+ support: JONAH BLACKSMITH
ALBUM RELEASE - Rock i Raschs Pakhuz

Take Us To Your Leader

80,-/100,- INKLUSIVE ALBUM

Lørdag 15. okt. VI SIDDER
kl. 20:00 BARE HER
270,-/325,-

Søndag 16. okt.
kl. 15:00

Jørgen Leth kommer til Bornholm til efteråret. Det gør han sammen
med musikerne Michael Simpson og Frithjof Toksvig, som har skabt
en mageløs og stemningsfuld musikalsk rejse som lydbillede til Jørgen
Leths unikke freestyle poesi. Teaterkoncerten ”Vi Sidder Bare Her” har
høstet masser af anmelderroser og medieopmærksomhed.

JØRGEN LETH - FRITHJOF TOKSVIG - MIKAEL SIMPSON

PER MØLLEHØJ møder
DEN
Jazz i
Domen

90,-/110,-

Søndag 16. okt. Folkemusik
kl. 15:00 SVØBSK BAL TRIO

FASTE
TRIO

80,-/120,- + FOLK OG FÆ

Fredag 21. okt.
kl. 21:00

145,-/170,-

Pop

PHLAKE

Lørdag 22. okt. Pop
kl. 20:00 SKO/TORP
225,-/250,-

Søndag 23. okt. Jazz i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 MADS TOLLING QUARTET
90,-/110,- feat.

JACOB FISCHER

Onsdag 26. okt. Comedy
kl. 19:00 LINDA P
245,-/245,- – NORMAL?
Fredag 28. okt.
kl. 20:00
20,-/40,-

I et eventyrunivers med humor og alvor, alskens lyde og ord, kæmper bandet en kamp
mod supermagten, uvidenhed og den mørke side. Bornholmerne Simon Lambrecht Finne og John Holm Jacobsen har samlet en gruppe musikere om listig rock og et uendeligt
forandringsprojekt: Take Us To Your Leader (TUTYL). TUTYL kommer til Bornholm for at
release deres debutalbum »THE RETURN OF COMMON SENSE«, som de har komponeret over de seneste 4 år. På albummet er der også er en sang om netop Bornholm.

Jazz i Domen med Den Faste Trio og dagens gæst: Guitaristen Per Møllehøj. Han er
en af Danmarks bedste unge jazzguitarister, swingende, ekvilibristisk og lydhør over for
den fine melodi. Siden sin afgang fra Rytmekonservatoriet i 2005 har han flittigt spillet
med en lang række af dansk jazz' mest kendte solister og både stået på scenerne i
JazzHouse, La Fontaine og andre danske jazztempler.
BEMÆRK STED: Domen, Kampeløkken Havn, Allinge.
Forførende folkemusik - med en klang af tidløshed.
Svøbsk Bal Trio skaber en fortryllende stemning med sjæl og dyb
indlevelse og spiller tæt sammenflettet som i den traditionelle dans fra
hvilken, de har taget deres navn - Svøbsk. Deres lyse og artikulerede
musik er rodfæstet i den blomstrende arv af traditionel musik fra Danmark og de omkringliggende lande.
Ud af det blå har Phlake, bestående af producer Jonathan Elkær og forsanger Mads
Bo, sparket døren ind med deres mix af R&B og hiphop og placeret sig solidt på dansk
musiks landkort og hitlister. Duoen fik for alvor fat i danskerne med deres hyldest til den
gravide kvinde på singlen 'Pregnant', der i efteråret 2015 var P3s Uundgåelige og nu
har ramt over 10 millioner streams på Spotify. Med deres nye hit ’Angel Zoo’ har de igen
markeret sig på hitlisterne.
Sko/Torp var et af 1990'ernes absolutte største danske orkestre – blandt andet fordi
radioerne ikke kunne slippe orkestrets vellyd. Den vellyd har de fundet frem igen efter en
længere pause. Det, det hele handler om, er det organiske og gennemarbejdede. Søren
Skos melodifornemmelse og knivskarpe vokal samt Palle Torps sans for afbalancerede
arrangementer har ført dem rundt på en on going tour på landets mange spillesteder
med sange som 'On a Long Lonely Night', 'Loser’s Game' og 'She’s Got Me Rocking'.
Jazzviolinist Svend Asmussen fyldte 100 år den 28. februar i år og hyldes til denne
koncert af violinisten Mads Tolling og hans danske kvartet. Mads Tolling har i over fjorten
år været bosiddende i USA og er uddannet på Berklee College of Music i Boston. Hans
mange år i udlandet har indtil videre ført til to Grammy Awards.
Line-up: Mads Tolling, violin - Jakob Fischer, guitar - Kasper Tagel, kontrabas - Karsten
Bagge, trommer.
Linda P gør i sit kommende one-man show status over sin egen selvudvikling og
funderer over, om hun er nået i mål. Er hun blevet normal nok? Hvad vil det sige at være
normal? Og er det overhovedet noget at stræbe efter? Som altid leverer Linda sine
livsbetragtninger i et underholdende flow af sarkastiske punchlines.

JAM AFTEN

i RASCHS PAKHUZ

Jamsession med Nanna Schou

Jammere har fri entré.

Lørdag 29. okt. Rock i Raschs Pakhuz
kl. 22:00 THE BLUE VAN
120,-/150,-

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.
Efter en særdeles succesfuld jubilæumskoncert på Pumpehuset i april
tager de på turne i Danmark og holder jubilæumsfest for deres fans.
Bandet kan i år fejre 20 års jubilæum. De tog navnet The Blue Van efter
den blåmalede vogn, som tidligere blev sendt ud for at hente de patienter, der skulle indlægges på Sct. Hans Hospital.

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

