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Lørdag 21. jan.
Siddepladser Kl. 20:00 SEBASTIAN

SOLO

Fors. 190,-/Dør 215,-

Fredag 27. jan.
Musikalsk Kl. 20:00
oplevelse i

verdensklasse

70/90

Se også
bagsiden

støttet af Kunststyrelsen

Sebastian er tilbage til live-scenen med forrygende succes. Turnéen “Trubadurens Aften
2006” starter med en snigpremiere i Musikhuzet.

Bo Stief One Song III er en trio med formidable musikere, der
leverer et sprudlende, optimistisk og underholdende ”show”. En
dansk verdensbassist, en virtuos harmonikaspiller med rødder i
sigøjnerkulturen og en supertalentfuld italiensk pianist mødes i
musikkens grænseløse universelle sprog.

Trubadurens
aften

Bo Stief One Song III
Bo Stief (bass) Lelo Nika (harmonica)
Paolo Russo (piano)

Lørdag 28. jan.
Siddepladser Kl. 21:00 Tue West Akustisk
Nyt album:
150/175

Oplev en af dansk musiks populære
og respekterede kunstnere i en eksklusiv intimkoncert – akustisk.
Tue West, Tore Nissen og Mads Wegner.

“Meldingen kommer”

Christian Winther Quartet

Fredag 3. feb. “..op.enlevelsjazezKl. 20:00 sjæafldndee”

Saxofonisten Christian
Winther har boet i New
Orleans de sidste 8 år og hans kvartet turnerer i Danmark under “Vinterjazz”
festivalen 2006. LINEUP: Christian Winther (Saxofon)
Richard Doron Johnson (piano) Neal Caine (bas) Troy Davis (trommer)

60/80

Raschs Pakhus

Lørdag 4 .feb. Smalltown Blues Band Smalltown Blues Band et af
Danmarks “gamle” bluesbands
KL. 21:00 og er i 2006 på 25 års jubilæums-turné. De lægger vejen
forbi Raschs Pakhus og
50/70

sørger for en blues-aften leveret af et band med hår på brystet...

Fredag 10. feb.
KL. 21:00

OUTLANDISH

Med albummet “Closer Than Veins” har Outlandish
vist de er et band i bevægelse. Albummet er en
overdådig oase at slukke tørsten i, hvilket er helt belejliget da alkoholiske drikkevarer
først sælges efter koncerten. Bemærk at Outlandish billetter fra 2/12 2005 er gyldige.

125/150

færøske sangerinde Eivør Pàlsdòttir er
Lørdag 11. feb. Eivør Pálsdóttir Den
med en række fremragende anmeldelser af
Siddepladser KL. 21:00
hendes seneste 3 udgivelser, omfattende turnèaktivitet og udsolgte solokoncerter efterhånden et kendt navn på de danske spillesteder.

Kendt fra koncertrækken
“Uden for Sæsonen 2005”

75/95 Her er tale om et talent langt ud over det sædvanlige…

Fredag 17. feb.
Bemærk: kl. 21:00
Ståkoncert

Musikhuzet er stolte af endnu engang at kunne præsentere
en blid, erotisk og begavet svensk sangskat. Lisa Ekdahl
er svensk med et stort S, og når hun synger sine vemodige
sange er det svært ikke at blive forelsket i hende.

175/200

Lørdag 18. feb.
Kl. 21:00 RMB KONCERT

Lisa Ekdahl

Øveforeningen Rytmisk Musik Bornholm inviterer til en aften med hygge og ikke
mindst spirende upcoming bands fra øvelokalerne. Bands annonceres på
www.musikbornholm.dk. Læs mere om RMB på bagsiden af programmet.

Entré: 20,-

Fredag 24. feb.
Kl. 20:00
55/75

ZAR spiller traditionelle danske sange og melodier med inspiration både fra
den blomstrende internationale folk-scene og fra helt andre genrer som jazz
og pop. Folk-bandet ZAR har udgivet to cd'er, som begge blev belønnet med
en Danish Music Award. Konservatorie-uddannede musikere, som hører til i den absolutte elite
i folk-genren. “Ærlig talt, det er verdensklasse” (Chris Nickson, i Folk Music From DK 2004)
Der er kun eet band på den hylde, Bazaar ligger på: nemlig
Bazaar. Inspirationskilderne er velkendte: alt mellem himmel
og jord. Bazaar har en musikstil som ikke genfindes andre
steder. Peter Bastian (Fagot, klarinet, ocarina, percussion) Anders Koppel
(Hammond B-3 Orgel) Flemming Quist Møller (Congas, bongos, trommer, darbuka)
Raschs Pakhus holder hiphop-hof denne fredag. Danmarks største undergrundscrew gæster nemlig Rønne med en All Stars-besætning bestående af Nappion,
Sven Op, Kasper Spez, Supajan, DJ Profile, Es og Supajan. Humme, der udover
at være en stor freestyler, er en solid rapper, rocker ligeså i Raschs Pakhus.
Featuring T.N.G., Kontra og Humme
Lokale T.N.G. gæster også Racshs, så der er lagt op til en festlig hiphopbombe.
Her er den eneste rap-gruppe i Danmark, der “freestyler” for børn!
Oplev to af landets bedste live-rappere Per V og Ole D lege med
lyrikken i Snakbars lækre lyd. Snakbar er én på opleveren og så
har de det bedst når de overrasker
“for børn og barnlige sjæle”
alle, inklusive sig selv.
I en afslappet atmosfære
præsenteres klodens bed’s
Akustisk
ste sange i unikke akustiske fortolkninger. De tre duellerer samtidig på musikalitet og mobber kærligt hinanden bl.a. med
Billy Cross’ åbenlyse alder og Jimmy Coldings popkarriere med Zididada.

ZAR

Lørdag 25. feb.
KL. 20:00 Bazaar
120/145

Fredag 3. marts
Kl. 22:00
50/70

HIP HOP HOF

Lørdag 4. marts SNAKBAR
Kl. 13:00
25/25

Lørdag 4. marts
Kl. 20:00

Topmusikalsk
sit-down
comedy

95/115

Everybody Talking

Fredag 10. marts
Kl. 21:00 BIG

FAT SNAKE

UDSOLGT

Nikolaj Christensen
(Bl.a. kendt fra “De nye piloter”)

Palle Mikkelborg, Helen Davies & Gert Sørensen

Lørdag 11. marts
Kl. 21:00

En af dansk jazz’ absolut største internationale stjerner, Palle Mikkelborg, her i smukt samarbejde
med den walisiskfødte Helen Davies og Gert Sørensen. Danske og nordiske traditioner blandes op
med keltiske toner og der venter publikum en rejse i musikken – med musikken.

Siddepladser

160/185

Tors. 16. marts
Kl. 19:30 - 22:00

Niels Hausgård

UDSOLGT

Jane Clark (violin og vokal) og Shane Donnelly (vokal,
guitar, bodhrán) – med deres seneste udspil “Shine” –
besøger atter Bornholm. Om dem har Niels Hausgård
skrevet: “Jane og Shane er ikke bare gode musikere og spillemænd. De er begavede underholdere i absolut særklasse. Deres udstråling må gøre en koncert meningsfuld selv for døve...”

Fredag 17. marts
Kl. 20:00
Irsk folkemusik
i særklasse

Til de heldige, der nåede at få fat i en billet, tilbyder vi denne skønne
aften support fra sanger, guitarist, komponist og skuespiller

Jane & Shane

95/115

er på en lang akustisk turné i Danmark,
Lørdag 18. marts Hanne Boel Akustisk Hanne
Sverige og Norge i løbet af foråret. Med sig har
hun Jens Runge (div. guitarer & dobro) og Paul Banks (guitar, mandocello & akustisk bas). Glæd
Siddepladser Kl. 20:00
dig til akustiske udgaver af store hits som ”I Wanna Make Love To You”, ”Talk It Out” og ”Don’t

185/205

Lørdag 25. marts
Kl. 21:00
95/120

Know Much About Love”. Mon ikke der også vil være smagsprøver fra det kommende album?
Med demosangen “Fuck dig”, pladeaftale med Playground
Music, 17.000 downloads, 8.000 solgte singler og en
platinplade, 15.000 solgte albums, tre nomineringer til
Zulu Awards og meget meget mere er Anna David er
“FUCK DIG !”
klar til at gøre entré på scenen i Musikhuzet.
Vaskeægte texas-blues direkte fra Texas,
USA. Omar & The Howlers er et hårdtarbejdende orkester, der er på tur året
rundt og som spiller overalt i Europa og USA. De er kendt for altid at levere varen og det er et af verdens mest professionelle og fast sammentømrede blues bands.
Der skal en stærk, fælles musikalsk vision og et fasttømret band til, for at kunne
skabe et så helstøbt og stilsikkert debutalbum som Spleen United har præsteret
med “Godspeed into the mainstream”. Med en tilgang til musikken som er både
beskidt, rocket, melodiøs og eksperimenterende, lyder Spleen United ikke som noget andet band
+ lokalsupport
på den danske musikscene i øjeblikket.
Oplev den blærede bassist der mobber saxofonisten, fordi
hans instrument er beskidt og skrammet. Hver gang han
går ud for at vaske den, bliver den en anelse mindre, og til sidst er den store tenor blevet til en
lille sopran. Med en underfundig humor og et legende udtryk præsenterer Sax Kontra Bas både
stemmen, instrumenterne og musikglæden for publikum – i Raschs Pakhus.
En stemme, to guitarer og lidt slagtøj er udgangspunktet for
en helt særlig aften med H.U.G.s omfattende repertoire i lysende, klare, smukke og nøgne fortolkninger. Men også en
Lars H.U.G. som selv er både varm, underholdende, skæv og en helt igennem
AKUSTISK
perfekt guide til sit eget originale univers.

ANNA DAVID

Fredag 31. marts Omar & The Howlers
Kl. 21:00

Siddepladser

150/175

Fredag 31. marts
Kl. 22:00
Raschs Pakhus

50/70

Spleen United

Lørdag 1. april SAX kontra BAS
For børn Kl.13:00
25/25

Lørdag 1. april
Siddepladser Kl. 21:00
175/195

LARS H.U.G.

McCalmans er en
Fredag 7. april The McCalmans The
institution på den interKl. 20:00 nationale folkescene. Gennem mere end 35 år har trioen turne-

Siddepladser

110/135 ret som ambassadører for den traditionelle, skotske folkemusik.

Lørdag 8. april
Kl. 22:00
70/90

Baby Woodrose er en garage-trio som er aktuel
med albummet “Money For Soul” der med sine
melodiøse sange har potentiale til at nå ud til et
større publikum. Den iørefaldende single “Disconnected!” bliver da også spillet på alle P3’s
programmer. Baby Woodroses musik er musik der er født til at blive spillet live.
Hans to første udspil “Dominologi” (2001) og “Inkarneret” (2003) satte ikke bare dansk
westcoast på tavlen men solgte i over 60.000 eksemplarer. Nu er en fokuseret L.O.C.
tilbage. Tredje album er opkaldt efter stjernetegnet “Cassiopeia” – det store W på nattehimlen. Det fuldender trilogien, men er også en trilogi i sig selv:
Tre dele: Festen, Tungsindet og Mentaliteten.
CLUB ROCK ALOT efter koncerten

Baby Woodrose

Fredag 14. april LOC
Kl. 21:00
SUPPORT T.N.G.

125/150

Fredag 14. april
Siddepladser Kl. 21:00

Thor Backhausens Jazz-Quartet

Sejt svingende melodisk mainstream i Raschs Pakhus med Thor Backhausen (Piano)
Niels "Flipper" Stuart (Tenorsax) Michael Axen (Trommer) Michael Friis (Bas)

55/75

Lørdag 15. april
Søndag 16. april
Kl. 19:30
130/150

Påske surprise
Gospelkorene Primus og Mosaik
En passion for to kor (60 i koret), solister
og musikere, af Martin Alfsen

Påskelørdag overrasker vi.
Hold øje med
www.musikhuzet.dk

– 7 døgn i Jerusalem

Musikhuzet forbeholder sig retten til at flytte arrangementer fra Raschs Pakhus til Musikhuzet og omvendt.
Kamera, drikkevarer o.lign. må ikke medbringes til arrangementerne.

Hvis ikke andet angivet:

DØRENE ÅBNES 1 TIME FØR

M U S I K H U Z E T TAG E R F O R B E H O L D F O R Æ N D R I N G E R O G T R Y K F E J L !

VEND

