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Lørdag 3. sept.
kl. 22:00

Fors. 80,-/dør 100,-

Fredag 9. sept.
kl. 21:00

25,-/ Fri entre for optrædende

Lørdag 10. sept.
kl. 21:00
170,-/200,-
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Folk metal-band fra Danmark, der mikser hårde vokaler, brutale riffs og
trommer med en smuk folk-lyd. Alle sange er på dansk, med tekster der
omhandler historiske temaer og nordisk mytologi.

Pop/Rock Jam

Jam for fattigrøve i Raschs… Kristoffer Rylander har igen inviteret en
håndfuld spændende unge musikere til øen for at lave musikalsk hygge.
Husorkesteret åbner Jam'en hvor alle musikere, der har lyst, kan gæste
scenen. Tjek facebook-gruppen »Jam session på Bornholm«.

De bliver kaldt kitsch... De bliver kaldt kult... De bliver kaldt dårlig smag... og de
bliver kaldt genier, legender og den dynamiske duo... De er ifølge verdenspressen
umusikalske, nyskabende, forrygende underholdere, grimme og de smukkeste
mennesker i Danmark. Alt det her kan jo ikke være sandheden... ikke på en gang i
hvert fald, men hvad er sandheden så? Oplev dem selv!

Sussi
& Leo

Fredag 16. sept. Alphabeat DJ Team + FM Belfast + Frederik Olufsen
internationale musikalske succes de seneste år tilhører Alphabeat. Og når de ikke har
kl. 23:00 Danmarks
travlt med at turnere verden tynd, kan Anders og Anders – bassist og forsanger – lokkes ud og
100,-/125,-

levere DJ sets på udvalgte klubber. Således også til åbningen af Bornholms Kulturuge...
lturuge: Elektro/electronica bandet FM Belfast fra Reykjavík, Island, er barske og tekniske, varme, omfavu
K
s
lm
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ngement nende og organiske, betænksomme og svimlende, cool og rummelige.
Åbningsarra
Frederik Olufsen har senest remixet danske topnavne som Turboweekend, Fagget Fairys, Baba
Black, Dúné m.fl. og har turneret under sit label Royal Fetish Recordings – også i udlandet.

Lørdag 17. sept.
kl. 21:00
300,-/325,-
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Torsdag 22. sept.
kl. 20:00

Lisa
Ekdahl

I februar 1994 hørtes for første gang »Hvem Ved« på de svenske radiostationer og resten er moderne svensk musikhistorie. Debutalbummet
solgte over 800.000 eksemplarer, og den succes blev gentaget i Norge og
Danmark. I efteråret 2011 fortsætter Lisa Ekdahl og bandet deres turné
rundt om i Europa, hvor de lægger vejen forbi Musikhuzet for at markere
10 års jubilæet og åbningen af Bornholms Kulturuge 2011.

Udenfor Sæsonen

Strandhotellet, Sandvig I år fejrer koncertrækken Udenfor Sæsonen 10 års jubilæum sammen med Bornholms

Kulturuge. Siden begyndelsen i 2002 har Steffen Brandt samlet en perlerække af landets mest
anerkendte sangere, musikere og sangskrivere til musikalske topmøder på Bornholm, der har
begejstret et talstærkt og trofast publikum. Udenfor Sæsonen er med andre ord blevet en stærk
Kyllingemoderen, tradition på Bornholm og er i år blevet præmieret af Statens Kunstråds Musikudvalg for projekAlmindingen tets unikke karakter.

Fredag den 23. sept.
kl. 20:00

Lørdag den 24. sept.
kl. 20:00

Men hvor traditioner er forudsigelige, er Udenfor Sæsonens helt særlige varemærke, det
musikalsk uforudsigelige. I år er ingen undtagelse, når Steffen Brandt går på scenen sammen
med sangerinderne Sanne Salomonsen og Kira Skov. De bliver blandt andre bakket op af den
Gallakoncert, Musikhuzet anmelderroste guitarist Jakob Bro, der har spillet med flere af jazzens helt store verdensnavne.
De medvirkende kunstnere bliver herudover suppleret af Nicolai Munch-Hansen (bas, kapelmester), Ned Ferm (saxofon), Mads Hyhne (trombone), Søren Kjærgaard (piano) samt Jakob
Høyer (trommer). For yderligere oplysninger om artisterne, se www.musikhuzet.dk

250,-/275,-

Fredag 30. sept. Plekter Tour:
kl. 21:00 Cold Night For Alligators
30,-/40,- &

Lørdag 1. okt.
kl. 21:00

140,-/150,-

By the Patient (+ opvarmning)

Hymns from
Nineveh

Jonas Haahr Petersen er noget så usædvanligt på den danske scene, som
en kunstner, der ikke lægger skjul på sin tro. Og det kan ikke være anderledes. Jonas bærer troen i hjertet, og hjertet bærer han uden på skjorten.
Nu er Jonas klar med sit første album som Hymns from Nineveh.

Fredag 7. okt.
kl. 21:00

Neil Young Jam

Lørdag 8. okt.
kl. 21:00

Hit med 80’erne

50,-/70,-

170,-/190,-

Søndag 9. okt.
kl. 15:00

60,-/80,-

Fredag 14. okt.
kl. 20:00

60,-/80,-

Bornholmske Neil Young Jam spiller en lang række af Youngs klassikere som ”Hey Hey My My”, ”Like a Hurricane” og ”Rocking in the
Free World”, men der er også plads til mindre kendte numre.

Tidløse sange med varme og et
lille, selvironisk glimt i øjet. Målet er fællessang, genhørsglæde og Sammenhold Du… hos et publikum, der måske også
fælder en enkelt, melankolsk tåre undervejs. For sangene fra dengang minder jo også om
den første kæreste, om dagen, hvor man flyttede hjemmefra – eller måske om Preben
Elkjærs EM-sejrsmål mod Belgien en sommerdag i 1984.

Grey to Blue

Akustisk kvintet. Den franske fløjtenist, Mariane Bitran og den japanske
pianist, Makiko Hirabayashi mødtes med hver sin kulturelle arv, og
fælles baggrund i jazz og verdensmusik.

Anja Præst Trio

Anja Præst Mikkelsen – musiker, talentfuld komponist og arrangør
– sammen med to stærke navne fra den danske folkemusikscene;
Jesper Vinther på harmonika og Peter Sejersen på kontrabas.
Gæstesolist: Mikkel Thomas

Lørdag 15. okt.
kl. 21:00

Effy &
Eliten

Søndag 16. okt.
kl. 15:00

Dr. Friis Blues Clinic
– feat. Ole Frimer

80,-/100,-

50,-/70,-

Torsdag 20. okt.
kl. 13:00

30,-/30,-

ORA fortsætter Plekter-succesen med Bandudveksling landet over. Kom og oplev hele tre bands denne
aften – 1 Plekter-band udefra, 1 Plekter-band fra
Bornholm, samt 1 lokalt support-band.

Det startede i april 1985 med kodeord som Fender og Hammond og en fælles reference der hed
Springsteen, Stones, Who, Kinks, Dylan… Det varer mange år inden der sættes på standby igen...
Kulturhuset FREM, Brænderigænget, Svaneke. I samarbejde med Musikforeningen NoName

For børn:

Jakob Nielsen
Ménage à Trois

Søndagsjam for blues-elskere i Raschs. Med Den Faste Trio,
Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis. Gæst: Ole
Frimer – en af Danmarks mest fremtrædende bluesskikkelse.

Der er klassisk klaver, billeder og gode historier på programmet, når Jacob
Nielsen på utraditionel vis præsenterer en klaverkoncert, med bl.a. Musiklagkagen og Chopins Hundevals.

Oplev tre af Bornholms populæreste dansebands spille samme aften – på
Fredag 21. okt.
kryds og tværs. Denne aften danner Musikhuzet rammen om en »Ménage à
kl. 20:00 – The Heat-Makers,
Trois«, hvor tre bands blander musikere i løbet af aftenen. En aften, som vil
60,-/75,være fyldt med musik fra 1950‘erne og helt frem til vore dage.
ISS & The Förders
Hans koncert på Orange Scene under årets Roskilde Festival fik seks stjerner og
Lørdag 22. okt.
var i følge flere festivalens klart bedste koncert. Og når sommeren er slut og efterkl. 21:00
året i fuld gang er Libertineren igen ’on the road’ med sin musik. Bogstavelig talt bli-

290,-/320,-

L.O.C.

ver alt mellem Frederikshavn og Bornholm besøgt. L.O.C. lover det mest dragende
og personlige show til dato med materiale, der trækker på hele bagkataloget.
Albummet Libertiner, som er L.O.C.’s femte, indeholder singlerne ”Ung For Evigt”
og ”Momentet” og gik direkte ind på en førsteplads på Hitlisten.

Søndag 23. okt.
kl. 15:00

Two of a Kind

Dette efterår præsenterer Jazzklub Bornholm igen søndage med ”Two of a
Kind” i Raschs. Mød to spændende solister, der begge spiller samme instrument, og Den Faste Trio, Thor Backhausen, Michael Friis og Lars Juul, til
en eftermiddag med jazz… Gæster offentliggøres på hjemmesiden.

Fredag 28. okt.
kl. 21:00

RMB

En aften med de lokale helte fra Rytmisk Musik Bornholm. Som
publikum er man med til at spotte de helt nye talenter og bakker
samtidig op om den gode koncertstemning.

Pernille Gunvad

Anmelderrost fandenivoldsk, poetisk sanger og sangskriver kommer til øen.
Den århusianske Pernille Gunvads sange har flere gange ligget i rotation
på P3 og P4 og nummeret ”Running From Life” (Fire) blev valgt som underlægningsmusik til den populære serie ”Borgen” på DR.

80,-/100,-

30,-/40,-

Lørdag 29. okt.
kl. 21:00
70,-/90,-

Musikhuzet forbeholder sig retten til at flytte arrangementer fra Raschs Pakhus til Musikhuzet og omvendt.
Hvis ikke andet angivet: DØRENE ÅBNES 1 TIME FØR
Musikhuzet tager forbehold for ændringer og trykfejl!

VEND

