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Fredag 18. aug.
Blues i Rasch kl. 21:00
Fors. 50,-/Dør 70,-

Fredag 1. sept.
kl. 22:00

50,-/70,-

Lørdag 2. sept.
kl. 21:00
Irsk-skotsk
folkemusik

100,-/125,-

Fredag 8. sept.
kl. 21:00

120,-/145,-

spillesteder.dk

100,-/125,-

Fredag 15. sept.
kl. 21:00

Café Bølgen
(Strandpromenaden 26,
Allinge)

55,-/75,-

Fredag 15. sept.
kl. 22:00

40,-/60,-

Lørdag 16. sept.
kl. 21:00
TRIPLE–
KONCERT

50,-/50,-

støttet af

Kunststyrelsen

Ralph

Amerikansk storby og Missisippi-blues med afstikkere til, og inspiration fra
improvisationsmusik. Den svenske trio Ralph & The Big Bang Group har holdt
&
sammen siden 1987 og for nogle er det et glædeligt gensyn, idet Ralph & The
Big Bang Group gæstede Musikhuzet i 2001 og 1997. Repertoiret udgøres The Big Bang
Group
hovedsageligt af egne kompositioner og enkelte nyfortolkninger.
Mads Langer er en moderne troubadour, som kræver opmærksomhed,
og som nok skal få den takket være sine stærkt personlige og melodiøse
sange. Sangene på debutudspillet ”Attention Please” svinger fra det
P3-yndling bl.a. med ørehængerne
skrøbelige til det storladne og viser, at Mads Langer er en ung mand
Breaking news & Poem with no rhyme med store ambitioner og krav til både sig selv og sin omverden.
Boys of Bluehill er kendt af fans af irsk og skotsk folkemusik over hele landet,
bl.a. for deres medrivende koncerter på Skagen- og Tønder- Festivalerne.
Repertoiret er varieret og hentes især fra den righoldige keltiske folkemusiktradition. Instrumenteringen udgøres bl.a. af sækkepibe, tinwhistle, harmonika og
velafstemte vokalharmonier udgør en væsentlig del af gruppens særegne lyd.
Da Niarn udgav debutalbummet »Årgang 79« ramte det store dele
af Danmarks ungdom som en åndedragsfrarøvende knytnæve.
Nu er opfølgeren »Antihelt« på gaden, og endnu engang er udtrykket nærværende og provokerende. På touren i forbindelse med
Support: Las G
udgivelsen af »Antihelt« har Niarn inviteret Las G med som support.
En koncert med jungleorkestret er altid noget særligt, og ved
kamæleonkoncerter involveres børnene (og deres forældre) til at
For børn og
leve aktivt med gennem junglen med alverdens musik.
e

Mads Langer

Boys of
Bluehill

Niarn

Lørdag 9. sept.
kl.13:00 25,-/25,kl. 20:00 Pierre Dørge
Raschs
Pakhus

å
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Entré
er inclusiv
gebyr

Købmagergade 3· Nexø

& New Jungle
Orchestra

barnlige sjæl

Gennem 26 år har Pierre Dørge og hans jungleorkester været et
af verdens mest anerkendte jazz/worldmusic-ensembler. Gennem
tre år virkede de som Dansk Statsensemble og tjente, dengang
som nu, som musikalske ambassadører. I jazzens hjemland USA
bliver de betegnet som et af Europas mest sofistikerede og nyskabende mini bigbands.

KULTURUGE 2006
Acoustic Guitars er kendetegnet
Acoustic Guitars med
et telepatisk samspil og et

Line up: Mikkel Nordsø
(guitar) Christian Ratzer
musikalsk univers indeholdende elementer fra nærmest alle stilarter. Acoustic Guitars’ musik (guitar) Steen Kyed (guitar)
appellerer til de fleste, idet de kan den svære kunst at få uhyrlig vanskelig musik til at lyde Klavs Nordsø (percussion)
Ole Theill (tablas)
enkel og indbydende.
Det bornholmske band First Take fandt sammen sidste år, og er
bl.a. udspringere fra Down Town, Eastern, Froid, Warning, Safran,
Game Over, Fluxx, Blue Rock og Lunatic. Stilen er en blanding af
rock og pop, hvor det melodiøse kommer i højsædet.

Johnson,
Gypsies &
BliGlad

First
Take

Tre bands med nogle af Danmarks mest fremadstormende musikere, rappere
og sangere rammer Musikhuzet til et sandt højdepunkt i Kulturugen med dette
dette pragt line-up af stjerneskud. Et enigt anmelderkorps har udråbt Johnson
til en af Danmarks allerbedste rappere - kig forbi!

KONCERTRÆKKEN UDENFOR SÆSONEN

I dagene 21.-23. september 2006 fejrer koncertrækken »Udenfor Sæsonen« 5-års jubilæum på Bornholm. Dét sker, når Steffen Brandt traditionen tro bringer nogle af
landets skrappeste sangskrivere og dygtigste musikere sammen om et musikalsk møde ud over det sædvanlige.
Steffen Brandt har som kunstnerisk leder af koncertrækken deltaget i alle sæsoner, og han udgør sammen med sangerinden Kira Skov fra orkestret Kira & The Kindred
Spirits, Sebastian, der har sin datter, sangerinden Sara Grabow med og Randi Laubek – årets musikalske besætning. De bliver for andet år i træk bakket op af den svenske
multiinstrumentalist Gustav Ljunggren og en jazztrio med pianisten Christoffer Møller i spidsen, som har Jeppe Skovbakke (bas) og Jeppe Gram (trommer) med sig.

Torsdag 21. sept. kl. 20:00 Scala Gudhjem, Brøddegade 10, Gudhjem
Fredag 22. sept. kl. 20:00 Kyllingemoderen, Christianshøjkroen, Segenvej 48, Almindingen
Entré 195,-/220,Lørdag 23. sept. kl. 20:00 Musikhuzet, Store Torv, Rønne. Gallakoncert
var et frisk pust, der føg ind over det
Fredag 22. sept. Johnny Deluxe Det
rockmusikalske danmarkskort, da Johnny
kl. 22:00 Deluxe dukkede op i 2003. Nu er de aktuelle med albummet »LUXUS« med 12 nye sange om livet som
en livsnødvendig luksus og kvinderne, der følger med. Sidst Johnny Deluxe gæstede Musikhuzet var der

140,-/165,- udsolgt – så tøv ikke med at få fat i din billet denne gang… Det er live LUXUS!

Fredag 29. sept.
kl. 21:00
Scala Gudhjem

55,-/75,-

Lørdag 30. sept.
kl. 21:00

40,-/40,-

Fredag 6. okt.
kl. 20:00

Siddekoncert

175,-/195,-

Fredag 6. okt.
kl. 20:00

Jazz i Rasch

70,-/90,-

Lørdag 7. okt.
kl. 22:00

+ lokal suppor t

75,-/95,-

Fredag 13. okt.
kl. 21:00

60,-/80,-

Fredag 13. okt.
kl. 21:00

Entré 20,-

Lørdag 14. okt.
kl. 21:00

125,-/150,-

Tors. 19. okt.
Raschs Pakhus kl. 16:30

25,-/25,-

kl. 21:00
Scala Gudhjem

55,-/75,-

Fredag 20. okt.
Debut-cd kl. 20:00
»HUR«

60,-/80,-

Fredag 20. okt.
kl. 22:00
+ lokal suppor t

50,-/70,-

Lørdag 21 okt.
kl. 22:00

140,-/160,-

Habbadám
Folkemusik med bor nholms

ke rødder

Habbadám er en konstellation af unge musikere fra Danmark og Sverige. Gruppen
tager udgangspunkt i den store skat af traditionelle spillemandsmelodier og sange
fra Bornholm, hvor violinisten Ditte Fromseier Mortensen er vokset op. Dette er et
materiale der i mange henseender har ligget urørt i en lang årrække og som nu har
fundet nyt liv i Habbadáms musik, der spilles med stor energi og indlevelse.

Mymusic.dk præsenterer en anderledes kamp mellem 30 bands. En kamp om den
fedeste OPTOUR Danmark rundt for tre bands indenfor henholdsvis Rock/Pop, Hip
Hop og Electronica. Det band i hver af de 3 genrer, der efter hård kamp har flest
point, vinder OPTOUR’en. Der er OPTOUR denne aften i Musikhuzet!
Søs Fenger startede sin karriere som popidol i News og har siden som elsket
solist bevæget sig rundt i mange genrer både på dansk, svensk og engelsk. Søs
Fenger Akustisk bliver et møde med Søs, hvor hun står i dag. Genoplev nogle af
alle de kendte sange, samt andre ynglings, som Søs Fenger og hendes fabelagtige trio glæder sig til at præsentere i Musikhuzet denne aften.
Simon Spang-Hanssen (tenor &
Farverig klangverden og et
sopran-sax, fløjte) Bob Rockwell (tenor tæt sammenspil, hvor alle
er både akkompagnatører og solister. Et væld af spontane og NEW 5-TET
sax , klarinet, fløjte) Peter Dahlgren
(trombone) Jeppe Skovbakke (kontra- arrangerede riffs, baggrunde, rollebyt, spilleglæde og nuancer
af blåt... Inspirationer fra alverdens musik: Afrika, Østen og Latin-Amerika.
bas) Stefan Pasborg (trommer)
»Der er ingen som os, der får det til at svinge som os«, lyder den
overbevisende erklæring i første sang på UFO Yephas nye cd,
»Ingen som os«. Og det kan d´herrer, UFO (Kristian Humaidan) og Yepha (Jeppe Bruun Wahlstrøm), have ret i. Med
deres første album »UvsY« markerede de sig som nogle af de mest talentfulde personer på den unge danske
hiphop-scene, og dermed er de en vigtig del af det generationsskifte, som finder sted i dansk hiphop i disse år.
Nulle & Verdensorkestret har aldrig været ældre! - og har nu i 23 år spillet sig frem til status som
“kultband”. Med lige dele jazz og global rejselyst i blodet blandes inspirationskilderne til et helt unikt
udtryk hos Verdensorkestret, når de spiller gamle og nye jazzstandards samt klassikere fra den danske sangskat. Carsten Lund (guitar) Karsten Kjems (trommer)
Nulle (klarinet) Louise Albeck (vokal) Jakob Thors (bas)
Det er fredag d. 13 og volumen står på max! Så RMB åbner igen
dørene op til endnu en aften fyldt med musik i Musikhuzet med
bornholmske bands – direkte fra øvelokalerne i Rytmisk Musik
Bornholm.
Det er vel de færreste bands, der kan fejre 10 års jubilæum og som har spillet
tusindvis af koncerter UDEN nogensinde at have udsendt en eneste plade. Og da
slet ikke når bandet består af 3 så store (musikalske) kapaciteter som Billy CROSS,
Mik SCHACK og Flemming OSTERMANN. Men The Trio From Hell er nu endelig
foreviget på plade, med deres specielle versioner af historiens helt store klassikere...
For børn og barnlige sjæle Moussa vil sammen med sine to medmusikanter genskabe
den magiske stemning han selv oplevede som barn, når de
ældste i landsbyen på Mali sang og fortalte eventyr. Børn og
forældre vil blive draget ind i den afrikanske eventyrverden.

Søs Fenger
Akustisk

Simon Spang-Hanssen

Ufo & Yepha

Nulle & Verdensorkestret

RMB KONCERT
CrossSchackOstermann

energi af rock, funk og traditionel
Moussa Diallo Trio Råafrikansk
musik fra et band med origi-

nale afrikanske trommer, en utrolig funky bas og den smittende lyriske lyd fra koraen. Denne
gruppe udtrykker selve sjælen i en fusion af vestlig og afrikansk musik. Inciterende rytmer og
musikalsk poesi er det, som karakteriserer Moussa Diallo's musik, et nymoderne crossover.

Instinkt

SUPPORT

INSTINKT er et unikt og farverigt orkester på den danske musikscene.
Inspireret af den nordiske folkemusiks tonesprog udfolder INSTINKT
sig uden genremæssige begrænsninger. INSTINKT modtog ved
Danish Folk Awards/ Dansk FolkeMusik Pris 2003 følgende priser: Årets folk album,
Den levende musikuge
Årets debut album, Årets folk artist – kontemporær, Årets folk instrumentalist.
Bag navnet “Winther-John” står den engelskfødte sanger/sangskriver Marcus WintherJohn , der bragede igennem som den karismatiske forsanger i det nu opløste “Inside
the Whale”. Marcus Winther-John debutterede som solist i 2003 med albummet »Grow«.
Et nyt iørefaldende album er på trapperne dette efterår. Get high on Winther-John,
denne aften i Musikhuzet.
Danske Infernal, der består af Lina Rafn og Paw Lagermann har gennem 10 år rundet 1 million solgte cd'er på verdensplan. Efterspørgslen
på Infernal i udlandet er enorm og gruppen kan bryste sig af at være Danmarks pt. største eksportband, idet deres musik udgives i 35 lande. Infernal er pladeaktuelle med en international version af
albummet ”From Paris To Berlin« Der venter bornholmerne et forrygende liveshow i Musikhuzet.

Marcus
WintherJohn

Infernal

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 kh u z e t ta g 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

