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musik experten

Forsalg:

Gågaden 8· Rønne

5695 3345

5649 2158

medlem af

Fredag 20. okt.
Debut-cd kl. 20:00
»HUR«
Forsalg 60,-/Dør 80,-

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

50,-/70,-

Lørdag 21 okt.
kl. 22:00

udsolgt!

100,-/125,-

Fredag 27. okt.
kl. 22:00

Raschs Pakhus 50,-/70,-

Lørdag d. 28.
okt. kl. 20:00

150,-/175,-

Fredag 3. nov.
kl. 22:00

175,-/195,-

Fredag 10. nov.
Kl. 22:00
Raschs
Pakhus

80,-/100,-

støttet af

Kunststyrelsen

Instinkt

SUPPORT

navnet Winther-John står den engelskfødte sanger/sangskriver Marcus WintherMarcus Bag
John , der bragede igennem som den karismatiske forsanger i det nu opløste Inside
Winther- the Whale. Marcus Winther-John debutterede som solist i 2003 med albummet
Grow. Et nyt iørefaldende album er på gaden nu: Come to Copenhagen.
John

Infernal

Efterspørgslen på Infernal i udlandet er enorm og gruppen kan bryste
sig af at være Danmarks pt. største eksportband, idet deres musik ud
gives i 35 lande. Infernal er pladeaktuelle med en international version
Forrygende
af albummet From Paris To Berlin og nu er et forrygende liveshow
liveshow!
på vej til Musikhuzet.

The Islanders

The Islanders Folkband (øboerne) spiller et
forrygende potpourri af traditionel skotsk og irsk
folkemusik. Deres optræden er krydret med glæden ved musikken, spontanitet og humor. Repertoiret
spænder over den traditionelle skotske/irske musik såsom The Corries og The Dubliners
Skotsk-Irsk
til den mere moderne, populære stil som Wolfstone og Runrig.

folkemusik

Med debutalbummet udtales [’kæj] viser Marie Key Band, at der bag musikalsk minimalisme og simple sange
kan gemme sig en verden i mange lag. Bandet er centreret om den 26-årige sangerinde og sangskriver Marie
Key, der med sin unikke stemme præsenterer os for selvskrevne beretninger fra sit liv. Bandet kalder selv deres
musik for modern-style-country-Copenhagen city-pop. Nærmere kommer vi
ikke en præcis kategorisering af bandets musik.

Marie Key band

Den danske jazzsangerinde er som den gode flaske rødvin i samlingen, som bliver
bedre og bedre med årene. Et enigt anmelderkorps har taget hendes nye udspil,
Slow Fruit (2005), til sig med ord, som sjældent ses smukkere: ”Så melodisk formfuld
endt, at man må slå efter i covernoterne for at tjekke, at der ikke er tale om en ver
sion af en glemt klassiker”, skrev Jyllands-Posten. Lineup: Cæcille Norby (Vokal) Lars
Danielsson (Bass) Xavier Desandre-Navarre (Percussion) Kasper Villaume (Piano)

Red Warszawa

Cæcilie
Norby

20 år er der gået siden navnet Red Warszawa klingede
for første gang fra Heavy-Hennings spæde teenager
kæft. Da den mentale tilstand af bandets medlemmer i dag mest kan beskrives som overtrætte 3-årige med
lavt blodsukker, er det som om tiden er gået baglæns. 5 studie-cd’er er udgivet samt en single og et live album.
23. oktober er RW på gaden med et 20 års jubilæums-album.

125,-/145,-

Lørdag 4. nov.
Kl. 21:00

spillesteder.dk

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.

140,-/160,-

Fredag 27. okt.
kl. 21:00
Tæt på

å
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Entré
er inclusiv
gebyr

Købmagergade 3· Nexø

The Pink Floyd projekt

Verdens måske bedste Pink Floydkonceptband præsenterer sit hidtil
mest spraglede koncertprogram på bandets efterårsturne. Som altid præsenterer bandet et af de store Floydværker, og til denne turné er valget faldet på albummet Wish You Were Here fra 1975. Forvent et 3 timer langt
forrygende show, der både lyder og føles som Pink Floyd.

Man tager en af landets mest karismatiske sangerinder, en af de absolut mest spændende og innovative gui
tarister. Og så har man en eksklusiv duo i verdensklasse. Her er muligheden for at opleve anderledes udgaver
af sange fra både den nye Dicte & The Sugarbones CD samt sange fra hele hendes store bagkatalog. De der
har oplevet Dicte vil vide at hun ikke bare synger godt og spiller en gedigen guitar,
usk till
From DTo
men bestemt også er en svært underholdende og god historiefortæller.
ur 06
Dawn

Dicte Duo

Johnny Madsen og Knud Møller har turneret som duo i
Lørdag 11. nov. Johnny Madsen flere
år. En aften med fornemme udgaver af nye og gamle
Kl. 20:00 & Knud Møller sange pakket ind i absurde, skarpe og aldeles fornøjelige
beretninger og betragtninger, ude fra det overdrev de går og

175,-/195,-

Onsdag 15. nov.
Kl. 20:00

En Transatlantisk
landevej Rio – Rønne

70,-/90,-

Fredag 17. NOV.
kl. 20:00

120,-/145,-

Akustisk

Tre af Brasiliens fremmeste musikere og vores herboende Maria Hiort Petersen har dannet
denne sjældne sammensætning af musikalske klange og sprængfarlige rytmer, som væk
ker genlyd tværs over Atlanten. Ved gruppens sommerdebut i Danmark blev der tid til at
indspille en cd, som udkommer i november. Musikhuzet har sikret
sig første koncert på deres tourné i Skandinavien.

Avenida Atlantica

m. Wiener

25,-/25,-

Fredag 24. nov.
Kl. 22:00

80,-/100,-

Fredag 24. nov.
Kl. 22:00

Teitur

Med udgangspunkt i Griegs musik genfortæller Wienertrio.dk frit
Ibsens historie om Peer Gynt i toner og ord. Undervejs vil publikum
deltage i de musikalske løjer.
hele familien
Musikoplevelse for khus
Pa
i Raschs

Trio

Teiturs debutalbum fra 2003 Poetry & Aeroplanes bød på warm og
organisk lyd baseret på Teiturs unikke akustiske guitarspil og one take
vokaler med elegante og smukke arrangementer. Albummet gav Teitur
fans over hele verden og endte med at blive udgivet i 12 lande. I foråret
udkom Teiturs anden plade Stay Under the Stars, til gode anmeldelser.

The Förders

50,-/70,-

Lørdag 25. nov.
Kl. 21:00

250,-/275,-

Lørdag 2. dec.
Kl. 22:00

Pop-rock for det voksne publikum med Förderne i Musik
huzet. I samarbejde med Radisson SAS Fredensborg Hotel
tilbyder Musikhuzet en helaftensoplevelse med spisning
inden koncerten. Læs mere om tilbudet Menu & Musik under
arrangementet på www.musikhuzet.dk

Savage Rose

Popnavne opstår, glimter, forgår – The Savage Rose er fortsat det eneste
virkeligt internationale danske band, som består og besøg af Savage
Rose på de skandinaviske scener er ikke hverdagskost. Efter Thomas Koppels tragiske død i februar 2006 har Annisette
valgt at fortsætte samtlige aktiviteter, hvilket både betyder en omfattende efterårsturné og et nyt album, der forventes
udgivet i starten af 2007. I samarbejde med Radisson SAS Fredensborg Hotel tilbyder Musikhuzet en helaftensoplevelse
med spisning inden koncerten. Læs mere om tilbudet Menu & Musik under arrangementet på www.musikhuzet.dk

Sterling

Dansksproget upcomming
i Rasch

50,-/70,-

Søndag 3. dec.
Kl. 15:00

Scott Hamilton
Scandinavian
Quartet

Scott Hamilton har man i mange år kunnet opleve sammen med nogle
af jazzens absolut bedste musikere. Her præsenteres Scott Hamilton
med en stærk skandinavisk kvintet, bestående af nøje udvalgte musikere fra
Sverige og Danmark. Scott Hamilton Scandinavian Quartet er:
Scott Hamilton (sax) Jan Lundgren (piano) Lennart Ginman (bas) Kristian Leth (trommer)

Lørdag 18. nov.
Kl. 13:00
nt

”Per Gy
for børn”

kalder Livet.

Bluesjam

50,- Optrædende musikere gratis entré

Det dansksyngende band er efter sidste års mellemspil klar
med albummet Yndigt Land som udkommer 30. oktober.
Sterling fik hul igennem med deres dansksprogede pop i
2004, hvor debuten Solo Danser Mama Sjus gav ganske pæne
radiohits med numre som: Autopilot, Rødvin og Lyssværd.

Musikhuzet præsenterer her den første i rækken af kommende Bluesjams i Raschs Pakhus. I
spidsen for konceptet står bassist Michael Friis. Er du musiker med hang til blues, så mød op
denne søndag eftermiddag og vær med til at give publikum og dig selv en på opleveren…
Medlemmer af mailservicen ”Musiker bluesjam mailklub” på www.musikhuzet.dk entré kr. 30,-.

As In RebekkaMaria er det første soloudspil fra RebekkaMaria Andersson – forsanger og sang
Lørdag 9. dec. As In skriver
i det dansk/svenske band Lampshade. Soloudspillet smager af fræk elektropop med masser
Kl.
22:00
Svensk sukret
RebekkaMaria af nerve og sjæl, men også blid elegance. Med sig live har hun en lille
upcomming
i Rasch

60,-/80,-

Lørdag 16. dec.
Kl. 21:00

20,-/20,-

Mandag 25. dec.
Kl. 22:00
Tirsdag 26. dec.
Kl. 21:00
Musikere fri entré

40,-

Onsdag 27. dec.
Kl. 22:00

160,-/180,-

og Hero Horns

håndfuld lækre musikere fra Lampshade og Campsite. Se og hør mere
på www.myspace.com/asinrebekkamaria

Øveforeningen Rytmisk
Musik Bornholm leverer
denne aften en omgang frisk
amatørrock fra øvelokalerne.

Entré 20,-

-KONCERT

MCLUB CLUBBING I RASCH

Mobildiskotek Brothers
er special quest.

Unplugged Jam

Traditionen tro byder vi 2. juledag på unplugged
jam i Raschs Pakhus. Scenen er åben, så tag guitaren
under armen, jødeharpen i lommen og vis publikum
hvad du har lært siden sidste år.

The Sandmen

The Sandmen var i starten af 90’erne en af de største live-attraktioner i Danmark og udgav i
samme periode bl.a. pladerne Sleepy Head og In The House of Secrets. I 1995 gik medlem
merne af gruppen dog hver til sit i det, de selv mente var en definitiv opløsning. I 2003 udgav
gruppen opsamlingspladen Beauties and Beasts hvilket førte dem tilbage på landets scener.
I august udkom så gruppens første studiealbum i 12 år White Thrash Red Front som har
begejstret både anmeldere og pladekøbere.

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
Musikhuzet tager forbehold for ændriger og trykfejl!

VEND

