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Fredag 1. april
kl. 21:00

Fors. 100,-/dør 120,-

Fallulah rena
A
Support : Glass

Nanna Schou har tidligere været forsanger i det bornholmske soulband Parasoul og var bl.a.
også med i det bornholmske AllStars kor. Sammen med Drengene spiller bornholmskfødte Nanna
en blanding af egne kompositioner og covernumre i et skønt rock/funk univers.
Anmelderroste Peter A.G. solo live for første gang i karrieren.
Igennem 40 år har han været sanger og sangskriver i rockgruppen
Gnags. Nu vover han for første gang pelsen som solist – ene mand
på scenen med sin guitar, sin mundharpe og sine sange.

195,-/225,-

50,-/70,-

Fredag 15. april
kl. 21:00

25,-/Fri entre for optrædende

Lørdag 16. april
kl. 20:00

260,-/290,-

Lørdag 16. april
kl. 23:00

70,-/90,-

Søndag 17. april
kl. 15:00

50,-

Torsdag 21. april
kl. 23:00-04:00
Fredag 22. april
kl. 22:00

Giana Factory

Giana Factory består af Loui Foo (vocaler, drum pads), Sofie Johanne (bas, synth) og Lisbeth Fritze
(guitar). Siden udgivelsen af deres debut-ep, Bloody Game, hvor singlen »Rainbow Girl« har været
P3s Uundgåelige, har både Soundvenue og Politiken bragt forsidehistorier om Giana-fabrikken.

Pop/Rock Jam
Rasch's
for fattigrøve i
Jam

Kristoffer Rylander har igen inviteret en håndfuld spændende unge musikere til
øen for at lave musikalsk hygge. Tjek facebook-gruppen »Jam session på Bornholm«.
Anne Linnet har skrevet en perlerække af danske sange, som mange
kender og elsker. Og specielt når sangene fremføres med en sart koncertform og i et akustisk lydunivers, kommer de helt ind under huden.
Noget som både publikum og anmeldere er begejstret for.

Anne Linnet

Akustisk

De to mødtes på SPOT Festival 2008. Efteråret ´09 udgav
Emil De Wall +
p de albummet Emil de Waal + Spejderrobot, som modtog
o
p
k
is
n
o
tr
k
le
5-stjernede anmeldelser i både Gaffa og Soundvenue.
Spejderrobot E
for blues-elskere - med husorkesteret Friis, BackDr. Friis Blues Clinic Blues i Rasch’s Søndagsjam
hausen & Juul. Gæsten Jacob Rathje er frontman i bluesroots bandet The Young Comets og spiller i Benny Holst Trio.
feat. Jacob Rathje
LIVE-DJ’s med bl.a. SunnyBeach HappySlap MardiGras, der blev dannet
M-Club - Elektronisk
ved en iPod-battle i København i begyndelsen af 2008.
50,-/70,-

Figurines blev dannet i midten af 1990’erne af tre guitarspillende barndomsvenner. Gruppen debuterede i 2001 med ep’en The Detour og deres sange er
farverige og raffinerede. I det hele taget er Figurines fuld af overraskelser.

Figurines

110,-/130,-

Lørdag 23. april Treefight For Sunlight +
kl. 22:00 – 05:00 Scarlet Chives + Live DJ’s
70,-/90,-

Treefight for Sunlight fik debut med ”A Collection Of Vibrations For Your Skull” i okt.
2010. Scarlet Chives (tidl. Majorian) udsendte sidste år singlen ”Don’t You Put Your Hands
There”. Aftenen afsluttes med Live DJ’s Fagget Fairys og DJ Er Du Dum Eller Hvad.

Søndag 24. april
kl. 15:00
Fredag 29. april
kl. 21:00

Jazz i Rasch’s
Two
of
a
Kind
70,-/90,-

Lørdag 30. april
kl. 22:00

Turboweekend

90,-/110,-

150,-/170,-

Mød to spændende solister, der begge spiller samme instrument, og den
faste hus-trio Thor Backhausen, Michael Friis og Lars Juul til en eftermiddag
med jazz… Gæster: Jakob Dinesen og Christina von Bülow: Saxofoner

- Saxofoner

Landets ældste bluesband gjorde sensationelt comeback ved
Copenhagen Blues Festival. Bandet anses som nogle af de vigtigste
grundlæggere af blues-scenen tilbage i 1960’ernes Danmark.

Delta Blues Band
Jan

Lørdag 14. maj
kl. 21:00

Fatma Zidan

Fredag 20. maj
kl. 22:00

Stoffer & Maskinen

Lørdag 21. maj
kl. 21:00

Anne Dorte
Michelsen

60,-/80,-

Turboweekend løb for nylig af med prisen for Årets Gennembrud på P3
samt Gaffa Årets Hit 2010 prisen. Supportbandet Kill Screen Music er
måske det næste store navn på den danske musikscene.

creen Music
Support: Kill S
Gerfast Blues i Rasch’s

Fredag 6. maj
kl. 21:00
Fredag 13. maj
kl. 22:00

50,-/70,-

Jan Gerfast, guitarist, sanger og komponist, har været at finde på den internationale bluesscene længe og har udviklet sin helt egen unikke stil og
sound. Er man til guitarimprovisationer og groovy bluesriffs, så er det her!

Blues Band

Marie Fisker

Pop i Rasch’s

Marie Fisker udgav sin debutplade Ghost Of Love i 2009 og senest har
Marie modtaget kritikerprisen Steppeulven som Årets Håb 2010.
Fatma Zidan er født i Saudi Arabien og hendes personlige touch
er påvirket af de rødder, som hun er en del af. DJ efter arrangementet. Billetter sælges også i Havnekiosken i Svaneke.

& Oriental Mood Trio

60,-/80,- Verdensmusik i Kulturhuset Frem, Svaneke

80,-/100,-

195,-/225,-

Fredag 27. maj
kl. 21:00

180,-/200,-

Lørdag 28. maj
kl. 20:00

125,-/145,-

Fredag 3. juni
kl. 21:00

50,-/70,-

Lørdag 4. juni
kl. 21:00

275,-/300,-

Fredag 10. juni
Texas blues kl. 21:00
sch’s
i Ra

60,-/80,-

spillesteder.dk

Mellem sødemiddel og salt. Mellem pop og postyr. Dér, et sted, rumsterer danskrumænske Fallulah. Den karismatiske sangerinde, der for længst er udråbt som
Danmarks nye indie-prinsesse, har vundet P3 Guld-prisen, optrådt ved X Factor
Finalen og giver nu koncert på Bornholm.

Lørdag 2. april Nanna Funk i Rasch's
kl. 21:00 og Drengene
30,Fredag 8. april
kl. 21:00 Peter A.G.
Fredag 9. april
kl. 22:00

å
Se ogs n
e
id
s
ba g

Elektronisk pop i Rasch’s

Albumaktuelle Anne Dorte Michelsen formår på ny at gentænke sin
sangskrivning og cementerer dermed sin position som én af de mest uforudsigelige og nysgerrige kvindelige danske kunstnere gennem tre årtier,
ved igen at gå nye veje og levere sig selv i en opdateret version.

Flower Pot Party
Djursland
Spillemænd

Stoffer og Maskinen er eventyrere. De kaster sig ud på det allerdybeste
vand i den danske andedam og i krydsfeltet mellem de to, opstår på en gang
både unik og ærkedansk musik. Stoffer er stemmen. Maskinen er musikken.

Kom til et brag af en aften med følgende indslag: Erik Clausen, Tømrer Claus Band,
Stig Møller med band og Dream City. Peace, love and understanding...

Djursland Spillemænd blev dannet i 1974 og kan således slutte sig til den eksklusive del af den
danske rock-scene, der har kunnet fejre 35 års-jubilæum i musikbranchen. Et suverænt live-band
med masser af spilleglæde og vilje til at få musikken helt op at stå på de høje nagler.

René Evald Duo

Med sig på scenen har René Evald guitaristen Ole Clemmensen. For de, der
gik glip af denne duo, da de i september sidste år besøgte Musikhuzet til
stor glæde for de fremmødte, er der nu en ny chance.

Dodo and

Med bagagen fyldt op med energi og spilleglæde, giver de altid deres publikum et brag af en koncertoplevelse, der på tværs af generationer vækker
minder, fest og fællessang! Repertoiret er deres egne evergreens, der til
stadighed er blandt de mest afspillede på de danske radiostationer!

the Dodos

Tim Lothar &
Peter Nande

Duoen Tim Lothar & Peter Nande har en spontan og underholdende tilgang til country blues.
De to erfarne og velkendte blues musikere har begge vundet den eftertragtede bluespris Årets
Blues Navn uddelt af Copenhagen Blues Festival. Lothar vandt i 2008 og Nande i 2007.

Søndag 12. juni Paul Banks, Kristian Jørgensen
kl. 21:00 & Thor Backhausen
i Rasch’s
Blues

60,-/80,-

Fredag 24. juni
kl. 20:30

Sang til Friheden

Support: Gemmy Road

125,-/145,-

Lørdag 25. juni
kl. 22:00
Lørdag 2. juli
ke
is
Klass
kl. 21:00
kgiganter
musi

Rock

325,-/350,-

275,-/325,-

2011 er året hvor det lykkelige orkester fra Aarhus (nu med dobbelt A) kan fejre
deres 30 års jubilæum. Og det gør de, ikke ved at se tilbage, men ved at se frem og
udsende et nyt og stramt komponeret album med 11 nye sange om livet døden og
kærligheden. Og bandet er ikke bange for at tage fat og se tiden i øjnene.

Torsdag 28. juli
kl. 21:00
i Rasch’s

150,-/175,-

Lørdag 30. juli
kl. 21:00
Udendørs!

200,-/250,-

Torsdag 4. august
kl. 21:00
dørs!

245,-/295,-

Søndag 7. august
kl. 15:00
ndørs!

Ude

150,-/175,-

Torsdag 11. august
kl. 21:00
Udendørs!

usikhuzet.dk

Wall of Wonders En übercool mur af musik, lyd og lys. Læs mere på www.m
Martin Fröst, klarinet, og Roland Pöntinen, piano, tilhører verdenseliten inden
Martin Fröst &
for den klassiske musik. Deres innovative tilgang til musikken er overraskende,
legende og spændende. Oplev dem i Musikhuzet ved en helt unik koncert.
Roland Pöntinen

Onsdag 6. juli
kl. 20:00

Uden

En koncert med trioen kan byde på blues, samba, jazz
standards, folk, gospel, originale kompositioner, ragtime,
country. Stilen..? Stilforvirring! Men bundet sammen af
virtuos musiceren og oprigtig spilleglæde.
Musikhuzet byder for 4. år i træk velkommen til Sang til Friheden –
bandet, der hylder en af nordens største troubadour, Björn Afzelius.
Gemmy Road er et Indie-rock band bestående af 2½ Færing + 2½
Københavner/Bornholmer. De spiller udelukkende egne kompositioner.

290,-/345,-

TV-2
Cross, Schack
& Ostermann
Pink Floyd
Project
Danser med
Drenge

“The Trio from Hell” blev dannet kort tid efter
Billy forlod Delta Cross Band. Billy Cross på
guitar / sang, Flemming Ostermann på bas og
Mik Schack på… vaskebræt!
Pink Floyd Project vender tilbage med Greatest Hits. Showet bliver en fantastisk tur gennem Pink Floyds univers og understøttes af en komplet computerstyret lysopsætning, regnbue, visuals, laser, quadrofonisk lyd og skarp teknisk afvikling. En fabelagtig aften i lyd og lys!

Åh Abe Greatest
Det’ for børn

Kim Larsen
& Kjukken

Det går ikke stille af, når Danser med Drenge giver koncert - det ved
enhver, der har været til en DmD-koncert. Mange tusinde danskere, der har
oplevet Danser med Drenge på scenen, kalder dem for Danmarks bedste
live-band. En koncert med DmD er garanti for fest og fællessang.
Åh Abe, Hej Frede, Tre Små Fisk, Pa-papegøje, Habba Habba
Zoot Zoot og Tjubang Chokolademand er bare nogle af de
sange man får at høre, når Alberte og Mek Pek går på scenen
sammen med det forrygende band, Habbasutterne.
På den kommende turné vil Kim Larsen & Kjukken spille
en række af de nye sange fra ”Mine Damer Og Herrer”, og
der vil også komme et bredt udvalg af Kim Larsens meget
kendte og folkekære sange fra hele karrieren. Børn til og
med 8 år kommer gratis ind i følge med en voksen.

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

