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Fredag 5. apr.
kl. 21:00

Forsalg: 130,-/Dør: 150,-

Nabiha

Entré
er inklusiv
gebyr

Se også
bagsiden

For billetter:
Se www.musikhuzet.dk

Support:
Lokalt band

Den karismatiske sangerinde, med rødder i Danmark, Gambia, Mali og
Marokko, ramte den danske befolkning lige i hjertet, da hun medvirkede i
tv-programmet ”Toppen af Poppen”. Nabiha har selv valgt det bornholmske
opvarmningsband.

Søndag 7. apr. Dr. Friis Blues Clinic
kl. 16:00 feat. Mike Andersen Blues i Raschs Pakhuz
60,-/80,-

Fredag 12. apr.
kl. 21:00

140,-/175,-

Lørdag 13. apr.
kl. 20:00

80,-/100,-

Søndag 14. apr.
kl. 16:00

90,-/110,-

Onsdag 17. apr.
kl. 16:30

50,-/70,-

Fredag 19. apr.
kl. 20:00

Mike Andersens kærlighed for specielt soulmusikken har i løbet af årene skinnet mere og mere
igennem, og den passion foldede sig flot ud på hans
gennembrudsalbum “Echoes”.

The Rumour
Said Fire

Dannet i 2008 af sanger og guitarist Jesper Lidang og består ud over ham
af Christian Rindorf (trom.) Søren Lilholt (gui.) og Kasper Nissen (bas). Efter
debutalbummet ”The Arrogant” i 2010 er de nu ude med studiealbummet
”Dead Ends”.

Folkemusik

Dette prisvindende band bringer nyt liv til den danske folkemusiktradition og
når de går på scenen er det en fryd – både for ører og øjne. Aftenen skydes i
gang med lokale Folk og Fæ. Der vil være gode muligheder for at danse!

Phønix Support: Folk og Fæ
To Mand Frem:

Bent Haastrup &
Steen Nikolaj Hansen
Øyvind Ougaard/
Mads Vinding For børn i Raschs Pakhuz

Jazz i
Raschs Pakhuz

Mød to spændende solister, og Den Faste Trio,
Thor Backhausen, Michael Friis og Lars Juul, til
en eftermiddag med jazz. Steen Nikolaj Hansen,
basun og Bent Haastrup, trompet.
En familiekoncert hvor ungerne kan dele oplevelsen
med forældre og søskende. Vi kommer geografisk,
stilmæssigt og stemningsmæssigt omkring forskellige landes musik.

Benny Holst Trio

Med 40 år på bagen, som turnerende sanger, sangskriver, guitarist og protestsanger, leverer Benny Holst den gode historie. Med på scenen er Martin
Andersen og Jacob Rathje. Sted: Kulturhuset FREM, Brænderigænget 10,
Svaneke. Bemærk: Billetter sælges også i Svaneke Havnekiosk.

Lørdag 20. apr.
kl. 20:00

Fatma Zidan
Group
Verdensmusik i Svaneke

Flankeret af bl.a. egyptiske trommer og harmonika, synger Fatma universelle
kærlighedssange – både egne og hits af Mellemøstens legendariske diva
Oum Khaltoum. Sted: Svanekegaarden, Skippergade 2-8, Svaneke.

Lørdag 20. apr.
kl. 21:00

Mads Langer Support: Tobias Stenkjær

100,-/120,-

75,-/100,-

175,-/200,-

Troubadour i Svaneke

age
tter tilb

Få bille

Flere danskere har fået øjnene op for skibonittens
talent gennem hans medvirken i ”Toppen af Poppen”. Support: Tobias Stenkjær - DMA-vindende
artist tilbage med helt nyt materiale.

Fredag 26. apr.
kl. 21:00

Peter Sommer

Manden bag 2008’s mest roste plade er tilbage med en vej videre – for sig
selv og sin musik, og ingen af delene kommer helt til at ligne sig selv igen.
Førstesinglen, ”Hvorfor løb vi?”, er samtidig et farvel til en tid præget af alt
for meget tvivl…

Lørdag 27. apr.
kl. 22:00

Klumben &
Raske Penge

Efter den dundrende succes på årets Roskilde Festival med 5 og 6 stjernede
anmeldelser og en udsolgt efterårstour tager Dancehallkongerne på tour
igen i foråret på de steder der ikke fik glæden af deres energiske show i
efteråret. Support: TopGunn

175,-/200,-

130,-/150,-

Søndag 28. apr.
kl. 15:00

90,-/110,-

Fredag 3. maj
kl. 21:00

100,-/125,-

Lørdag 4. maj
kl. 13:00

50,-/70,-

Henrik Gunde TrioJazz i Raschs Pakhuz
Dohn synger Cohen

Et mix af smukke melodier, poetiske tekster og underholdende anekdoter om
Leonard Cohens sangskrivning, liv og karriere. Cohen fortolket på dansk.

Troubadour i Raschs Pakhuz

For børn i Svaneke:

Rim og remser, røg og rytmer, spontane indfald og
helt sikkert også behov for publikums hjælp til at
komme helskindet igennem den eventyrlige rejse.
Sted: Svanekegaarden, Skippergade 2-8, Svaneke.

Stine Michel og
EventyrOrkestret

Søndag 5. maj Dr. Friis Blues Clinic
kl. 16:00 feat. Perry Stenbäck Blues i Raschs Pakhuz
60,-/80,-

Fredag 10. maj
kl. 21:00

125,-/150,-

Lørdag 11. maj
kl. 21:00

295,-/350,-

Fredag 17. maj
kl. 21:00

60,-/80,-

Rasmus
Walter
Dodo &
The Dodos

Perry Stenbäck, født 1970 i Stockholm. Begyndte
at spille klaver som 5-årig, skiftede til trommer som
8-årig, fik siden en guitar som 9-årig... Har senest
optrådt med Sebastian.

Han debuterede som solist i foråret 2011, hvor han udsendte sin meget
roste dansksprogede debut med førstesinglen ”Dybt vand”. Nu er han klar
med sit andet soloalbum, hvorfra ”Endeløst” blev P3’s Ugens Uundgåelige.
Gennem 25 år har bandet leveret ørehængere som ”Sømand af Verden”
og ”Giv Mig Hvad Du Har”. Sange leveret med energi og nerve og bandet
favner publikum på tværs af generationer, når de sikre hits serveres med
hjertevarme og forfriskende spilleglæde.

Heidi Mattsson
Support: Dawn and Hawkes

Lørdag 18. maj
kl. 22:30

M-Club Special

Søndag 19. maj
kl. 21:00

Stig Møller Trio

Forsalg kr. 30,- Før midnat kr. 30,- Efter

120,-/140,-

Henrik Gunde leger sig igennem en stribe gode
melodier. Det er både morsomt, underfundigt og
medrivende. Line up: Henrik Gunde (piano), Kasper
Vadsholt (bas) og Jeppe Gram (trom).

Mange vil genkende bornholmske Heidi fra Songs for Iris, som åbnede Bornholms Kultur
uge 2012. Herlig country – Heidi Mattsson (vokal/guitar), Jakob Miang (el/guitar) og
Jonas Fromseier (banjo). Support: Dawn and Hawkes, en indie-country/folk-americana
duo med Miranda Dawn og Chris Hawkes, begge født og opvokset i Texas.

Start pinsen med at fyre den af i Musikhuzet. Aldersgrænse: +16 år.
Forsalg kun hos Musikeksperten, Rønne. Hold dig løbende orienteret om
kunstnere på www.musikhuzet.dk
Dørene åbnes kl 22:30
midnat kr. 50,Se pinsesolen danse med Stig Møller, Peter Ingeman og Hans Fagt. Denne trio-sammenhæng er blevet en af de travleste perioder i Stigs karriere med utallige jobs og visitter
på mange festivals. Sted: Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, Svaneke.
– i Svaneke
Bemærk: Billetter sælges også i Svaneke Havnekiosk.

Fredag 24. maj
kl. 21:00

The NurchersPoprock i Raschs Pakhuz

Et entusiastisk, bornholmsk band bestående af fire
lærere og en sygeplejerske. Navnet er en sammentrækning af ordene Nurse og Teachers. Musikken er
alsidig og yderst dansevenlig.

Lørdag 25. maj
kl. 20:00

Alligator GumboVerdensmusik i Raschs Pakhuz

Med deres forkærlighed for musikken fra Louisiana
er de gået ind i Cajuntraditionen og har gjort den til
deres egen. Original cajunmusik direkte fra hjertet…

70,-/90,-

80,-/100,-

Fredag 31. maj Lars Hjortshøj
kl. 20:00 – My Danish Collection
305,-/305,Lørdag 1. juni
kl. 21:00

70,-/90,-

Han har i høj grad gjort sig bemærket i forklædning, i utallige skæve roller,
der portrætterer danskerne på godt og ondt. For første gang kaster Lars
Hjortshøj sig frygtløst ud i en lang række af sine komiske roller foran et live
publikum.

Jan GerfastBlues i Raschs Pakhuz

Fredag 7. juni FJS /
kl. 21:00 FredagsJamSession
30,-/30,Lørdag 8. juni
kl. 21:00 Marie Key

Jam i Raschs Pakhuz

130,-/150,-

Fredag 21. juni
kl. 21:00

60,-/80,-

Lørdag 22. juni
kl. 20:30

125,-/145,-

Fredag 28. juni
kl. 22:00

70,-/90,-

Fredag 5. juli
kl. 21:00

290,-/345,-

Mandag 15. juli
kl. 11:00

70,-/90,-

Torsdag 18. juli
kl. 20:00

325,-/370,-

Fredag 26. juli
kl. 22:00

60,-/80,-

Guitarist, sanger, tekstforfatter og komponist. Har
turneret, indspillet eller jammet med internationale
kunstnere som Angela Brown, Junior Wells, Erin
Jaimes og mange flere.
Tag guitar, bas, stikker, mundharpe, saxofon eller
violin med eller blot kom og oplev den fantastiske
atmosfære! Fri entre for optrædende. Forsalg kun
hos Musikeksperten, Rønne.

Hun er ude med sit fjerde album, “De Her Dage” og tematikken er hendes
signatur. Det er samfundsrevsende, hverdagsbeskrivende, smukke og ærlige
fortællinger, som går lige i hjertet.

René Evald &
Lars Krarup Blues i Raschs Pakhuz

Det er nuancer af blues, folk, rock og country i en nærværende og elegant
produktion. Her hører man intensitet, tilbageholdt ekvilibrisme og perfektionering af enkeltheden.

Sang til Friheden

Tilbage for 6. år i træk med den svenske troubadour Björn Afzelius univers
af sange. Der er garanti for en fantastisk koncertoplevelse tilsat en god portion varm stemning, samt masser af mulighed for at synge med!

Blodarv Metal i Raschs Pakhuz

En ond blanding af nye og gamle numre, og uanset om du har fulgt denne
bornholmske gruppe igennem alle årene, blot kender de nyeste udgivelser,
eller aldrig har oplevet dem før, så vil der være noget at komme efter.

Kim Larsen
& Kjukken Udendørs
BørneJazzFestival
2013 For børn i Musikhuzets have

TV-2

– i Gudhjem

Koncerten vil præsentere en række af nye sange,
men som altid dykker Kim Larsen ned i sit imponerende sang-univers og spiller et repertoire som
repræsenterer den over 40-årige lange karriere.
Det bornholmske Cirkus Stjerneskud, samt gæstecirkus fra Århus.”Når
mor og far får tid – sange af Halfdan Rasmussen og Ib Spang Olsen”.
”Wonderbrass”, seks mand stort og funky New Orleans Jazzband, der får
børn og voksne op at danse.
Bornholm - Bornholm - Bornholm... TV-2 er tilbage i Gudhjem og giver igen
i år den traditionelle udendørs koncert i den smukke have på Oluf Høst
Museet. Børn og unge under 26 år kr. 195,-.
Sted: Oluf Høst Museet, Løkkegade 35, Gudhjem.

Freddy and
the Phantoms Rock i Raschs Pakhuz

Deres kreative inspirationer stammer fra 1960’er
og -70’ernes lydunivers og hvor autenticiteten er i
højsædet, men deres lyriske afsæt er i nutiden og
livet som ung mand i midt tyverne.

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

