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60,-/80,-

På få år har de manifesteret sig som et af de helt store bands på den danske musikscene. Og specielt på live-siden har bandet opnået en helt særlig status, hvor der
Magtens
til koncerterne altid er højt til loftet. Sød musik opstår i mødet med publikum, men
aldrig med moralske tømmermænd til følge. Højst bare tømmermænd…
Korridorer
Dr. Friis Blues Clinic
Nisse Thorbjørn, årets danske blues navn på Copenhagen Bluesfestival 2009,
spiller klassisk Chicago blues med intensitet, nerve og forrygende energi.
feat. Nisse Thorbjørn

270,-/300,-

I december vandt Tue Track, Geolo G og Blæs Bukki tre GAFFA-statuetter i
kategorierne Årets Danske Album, Årets Danske Band og Årets Danske Hip
Hop Udgivelse. Og i februar kunne de føje tre Steppeulve til samlingen: Årets
album, Årets orkester samt Årets tekstforfattere.

Lørdag 31. mar.
kl. 21:00
Fors. 195,-/dør 230,-

Søndag 1. april
kl. 15:00
Fredag 6. april
kl. 22:00

Malk de Koijn

Lørdag 7. april
kl. 22:00

stikker af i flere forskellige retninger. Og som altid med Tims
Tim Christensen Supporja t:Loeb undervejs
sange, hvad enten det er ballader, hård rock eller noget tredie, er der fokus

Lørdag 7. april
kl. 00:00

SpleenSupport:
United FCAN
Jan Harbeck Quartet

290,-/325,-

150,-/175,-

Søndag 8. april
kl. 15:00

Det er classic rock med primale trommer, en tung bas og guitarer, der

& The

80,-/100,-

Fredag 13. april
kl. 20:00

100,-/120,-

Fredag 13. april
kl. 20:00

60,-/80,-

Damn Crystals Fre

Jazz i Rasch's Pakhus

Viva

Drøm dig væk til det caribiske hav med herlig salsamusik. For dem der vil
danse, starter aftenen med en kort introduktion til salsa.
Svanekegaarden, Skippergade 2-8, Svaneke.

Salsa i Svaneke

Kofods sange med

Thomas Brandt Billing
Christopher

Den unge sanger tager sit band under armen og følger op på succesen
som opvarmning for Xander med sin helt egen turné. Og første koncert er
på Bornholm.

Pop i Rasch’s Pakhus

Søndag 15. april Two of a Kind – Guitar:
kl. 15:00 Niclas Knudsen og
80,-/100,-

Torsdag 19. april
kl. 20:00

En hyldest til en ukendt bornholmsk troubadour. En
usædvanlig musikalsk brakvandsindsprøjtning, af lige
dele hjerte, smerte, udlængsel og rablende økuller.
Vi skal danse, synge, klappe og feste med Maria og Emilio
og gi’ den gas til en trommesang af Emilios oldefar!
Møbelfabrikken, Gl. Rønnevej 17A, Nexø.

i Nexø

40,-/40,-

140,-/170,-

Bandet har altid været notorisk kendte for at levere koncerter af høj kvalitet
og hvor lyd og lys er med til at skabe de perfekte rammer omkring deres
koncert, der veksler mellem lange, pulserende passager og deres,
efterhånden, ganske mange hits fra bagkataloget.
En powerfuld enhed i en række af nøje udvalgte jazzstandards - tidløse
melodier, dansende ballader og klassiske, men sjældent spillede up-tempo
numre. Jan Harbeck (ts), Henrik Gunde (p), Eske Nørrelykke (b), Morten
Ærø (d).

Lørdag 14. april For børn:
kl. 13:00 Viva
Lørdag 14. april
kl. 20:00

på melodien.

Søren Lee

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…

Skurup Live

Forrest med mikrofonen i hånden står bornholmskfødte Nanna Schou, klar
til at levere en fantastisk koncert med dygtige musikere i ryggen.

BlodarvMetal i Rasch’s Pakhus

Bornholmsk Black Metal når det er bedst! Der er intet halvhjertet, det
gælder både bandets live performance, der er Live med et stort L, såvel
som bandets visuelle udtryk på scene.

Lørdag 21. april
kl. 21:00

Rasmus Nøhr

Med 20 centrale sange og et nyt nummer samler han op på første del af
sin succesfulde karriere. Det er historien om en sanger, som i årevis har sat
dagsordenen med muntre fortællinger og hjertegribende betragtninger på
sin egen direkte facon.

Fredag 27. april
kl. 21:00

Flødeklinikken

Lørdag 28. april
kl. 21:00

Inspirerende, nærværende og medrivende musikalitet, en konstellation,
der skal opleves - musik, man kan mærke. Jes og Morten har arbejdet
Jes Holtsø &
siden 2007 og i efteråret 2009 nåede de en finaleplads i DR’s
Talent 2009.
Morten Wittrock Duo sammen
Fem unge bornholmske gutter, der spiller jazz som vor moder kender den
Fem over Jazz
bedst. Nu springer de ud og får debut med eget jazzband.
us

30,-/30,-

Fredag 20. april
kl. 22:00

70,-/90,-

160,-/195,-

120,-/150,-

120,-/140,-

Søndag 29. april
kl. 15:00

50,-/50,-

Søndag 29. april
kl. 16:00

60,-/75,-

Fredag 4. maj
kl. 22:00

70,-/90,-

Fredag 11. maj
kl. 21:00

75,-/95,-

Funk i Rasch’s Pakhus

Hiphop/rap i Rasch’s Pakh

us

Det er en velspillet, rå, og kompromisløs urban lyd, der kommer fra de syv
medlemmer i gruppen, som henter inspiration, hvor det passer dem og
mixer det i deres helt egen cocktail - med masser af fløde.

Jazz i Rasch’s Pakh

Good Vibes #2

Sangerværkstedet har inviteret nogle af øens bedste kvindelige sangerinder som solister, og det sprudlende kor bliver desuden bakket op af Den
Faste Trio. Gratis adgang for børn (0-3 år).

Birk Storm
pop

Siden sin anmelderroste debut og tre singler i radiorotation, er de sidste år
brugt på at finpudse sangskrivningen, og det er noget der kan høres på hans
andet udspil Cameleon.

Elektronisk
i Rasch’s Pakhus

Anne Eltard - kommer kloden rundt på mest swingende og charmerende
Polkageist
smusik i Rasch’s Pakhus vis, med deres ekvilibristiske musikalitet og en smittende glæde.

De fire erfarne musikere - Øyvind Ougaard, Michael Friis, Klaus Menzer og

Verden

Lørdag 12. maj
kl. 20:00

Mads Vinding Trio

Mads vælger altid musikere der kan spille musikalsk ping-pong. Ingen ved
hvad der vil ske - men alle har en lynhurtig fornemmelse for at gribe ideer
fra hinanden og føre dem videre. Sublimt sammenspil - Mads Vinding (bas),
Jean-Michel Pilc (piano) & Billy Hart (trommer).

Fredag 18. maj
kl. 21:00

Djursland
Spillemænd

Mange husker deres bidrag til Christiania-pladen: Christianitter, Jydske
knejte... Med en ny besætning, fornyet repertoire og en CD i 2011, er de
klar til at forsyne publikum med deres forrygende blanding af egne rocknumre og keltisk inspireret folk-rock!

195,-/230,-

70,-/90,-

Jazz i Rasch's Pakhus
Folkrock i
Rasch’s Pakhus

Lørdag 19. maj
kl. 21:00

Rocazino

Fredag 25. maj
kl. 21:00

Christina Seest
h's Pakhus

295,-/325,-

70,-/90,-

Lørdag 26. maj
kl. 22:00
40,-/60,-

Søndag 27. maj
kl. 21:00

100,-/120,-

Fredag 1. juni
kl. 21:00

100,-/100,-

Fredag 22. juni
kl. 20:30

125,-/145,-

Et af Danmarks mest succesfulde popbands. En tilfældighed sparkede
bandet i gang igen. Salen koger og alle synger med på All My Love, Elsk
Mig I Nat og Ridder Lykke. Jesper Winge Leisners sange lever stadig – og
publikum kan hver en strofe!

80’er-fest

Hendes debutalbum New Seasons Of The North - et jazz cross-over til
soul - har en klangbund af nordiske toner, som stræber efter enkelthed og
klarhed i lydbillede.

Jazz i Rasc

Specktors

En håndgranat af elektro og charmerende gaderap, eksploderede i 2008 på natklubscenen. Granatchokket har endnu ikke fortaget sig, og gruppen har siden første brag,
lagt landet største natklubber, spillesteder, fester og festivaler ned og efterladt publikum med musikalske granatsplinter i krop og sjæl – eller hoved og røv, om man vil.

Young Flowers Reunion

Her er et orkester med rødder i flower-power tiden, der nu dukker frem
som af en drøm fra ungdomsoprøret og flippertiden. Peer Frost, Peter
Ingemann og Søren Berlev i Kulturhuset Frem, Brænderigænget,
Svaneke. Billetter sælges også i Havnekiosken.

PULS

De to drenge bag succes-duoen, Niel og Micky, startede fra ingenting med
en drøm om en dag at kunne vise Danmark, hvordan fed musik laves. Nu
kridter de banen op til sommerens koncerter…

Sang til Friheden

Bandet, der med stor succes har valgt at bevæge sig i den svenske
troubadour Björn Afzelius univers af sange, er tilbage for femte år i træk.
Som altid er der garanti for en fantastisk og varm stemning.

Søndag 24. juni Paul Banks,
Blues i
kl. 20:00 Kristian Jørgensen Rasch's

Fra rå uforfalsket blues til højtflyvende melodiøse passager. Fra sart knappenåls niveau til big band-agtig power. Fra country til jazz til samba til ragtime.
Fra en fiks expressokaffe til en stor fadøl…

Lørdag 30. juni
kl. 23:00

Kom og oplev et mega brag af fest i Musikhuzet - Wonderstyle!
Navnene bliver løbende offentliggjort på www.musikhuzet.dk.
Festen starter kl. 22.00.

75,-/95,-

& Thor Backhausen Pakhus

Wall of Wonders

Pris i døren: 50,- før kl. 23.00 – herefter 75,-

Torsdag 5. juli
kl. 20:00

TV-2

Søndag 8. juli
kl. 15:00

Åh Abe Greatest

295,-/350,- Børn og unge u. 26 år (husk billedlegitimation): kr. 195,-.

150,-/175,-

Lørdag 28. juli
kl. 21:00
295,-/350,-

Fredag 3. aug.
kl. 21:00

150,-/175,-

Udendørs – for børn

2011 var året hvor det lykkelige orkester fra Aarhus kunne fejre deres 30 års jubilæum. Og det gjorde de, ikke ved at se tilbage, men ved at se frem og udsende et
nyt og stramt komponeret album - Showtime - med 11 nye sange om livet, døden
og kærligheden. Og de er ikke bange for at tage fat og se tiden i øjnene.
Konceptet fylder 19 år i 2012. Der er sket meget, men ideen med at kendte
pop/rock stjerner synger børnesange holder stadig. På scenen kommer
Martin Brygmann og Mek Pek vil også prøve at få nogle af de yngre sangere og TV værter med på ideen.

Vågner i natten, Sømand af verden og Pigen med det røde hår. De behøver
endørs pop-par ty
vist ingen nærmere præsentation. Frontfiguren Dodo Gad er også husket for
Dodo and UdBørn
indspille den kendte fodboldsang Re-sepp-ten, sammen med fodboldog unge u. 26 år
the Dodos (husk billedlegitimation): kr. 195,-. atlandsholdet
til VM i Mexico i 1986.
I snart to årtier har de været kendt som et af landets mest underholdende og udholdende live-bands. Det er svært at finde et publikum, som ikke vil overgive sig til velLe Freak st
klingende disco-toner fra sange som YMCA, Hot Stuff og Flash Dance. Kernen i denne

Udendørs disco-fe

succes er et band som brænder for discogenren – spiller sange som folk kender…

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

VEND

