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musik experten
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Gågaden 8· Rønne

5695 3345

5649 2158

medlem af

Torsdag 20. april
Siddepladser kl. 20:00

Fors. 180,-/Dør 200,-

Fredag 21. april
kl. 20:00
Cafémiljø

175,-/195,-

Lørdag 22. april
kl. 21:00
Cafémiljø

130,-/155,-

Fredag 28. april
kl. 21:00

50,-/70,-

Fredag 28. april
kl. 20:00
Scala Gudhjem

60,-/80,-

Lørdag 29. april
kl. 13:00

Frans lægger
sandsynligvis et
æg undervejs!

25,-/25,-

Lørdag 29. april
kl. 21:00

20,-/20,-

Fredag 5. maj
kl. 21:00

80,-/100,-

Fredag 12. maj
kl. 21:00

BH afbrænding
i gården!

140,-/160,-

Fredag 19. maj
Ny CD »Line kl. 21:00
Par ty«

dance

125,-/150,-

Lørdag 20. maj
kl. 13:00

25,-/25,-

Lørdag 20. maj
kl. 20:00
Siddepladser

225,-/250,-

Onsdag 24. maj
kl. 21:00

200,-/225,-

Fredag 26. maj
JAZZ I RASCH kl. 20:00

55,-/75,-

Lørdag 27. maj
kl. 22:00

50,-/70,-

spillesteder.dk
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gebyr

Købmagergade 3· Nexø

støttet af

Kunststyrelsen

Danmarks mest husmoderlige vokalgruppe »Venter på Far«, genop
tager på folkelig foranledning turnevirksomheden med showet »Vi har
meget mere at gi´«. Med popmusikalsk sødme og en sylespids humor
blotlægger de kvindelivets ømmeste punkter og hænger dets største
hemmeligheder og mest skamfulde tabuer til luftning.
»Bamse« er ekstraordinært ude på en eksklusiv turné med
sange fra hans solo CD’er. »Stand By Me«-koncerterne
Flemming
trækker fulde huse overalt og Musikhuzet bliver ingen und
tagelse. Med sig på turnéen har han den formidable pianist
Jørgensen
”stand by me” koncert
Peter Bødker, og sammen præsenterer de en flot koncert.
Ester Brohus har netop udgivet »Greatest Hits« - en samling af de allerbedste sange fra
hendes flotte karriere. Ester har i dag manifesteret sig som et af Danmarks stærkeste og
mest originale country-inspirerede navn. Musikalitet og stædighed er to nøgleord i Ester
Brohus’ karriere og en aften i Musikhuzet med Ester er også en aften med bandet, som har
slidt sammen med Ester gennem flere år, og som Ester føler sig meget nært knyttet til.
H.P. Lange er en af bluesmusikkens unge veteraner. De sidste
20 år har han spillet koncerter i alle hjørner af landet samt i
& The Delta Connection store dele af Europa og i USA. Han har to gange modtaget en
Danish Music Award for årets bedste roots-cd og er nu aktuel
BLUES I RASCH
med sin femte cd og et helt nyt band, ”The Delta Connection”.
En aften i selskab med Vinding og Bak er en aften
med 2 meget kompetente og erfarne jazzmusikere
med utallige optrædener, cd-indspilninger og priser
bag sig. En »must« aften for folk med hang til jazz.
Det er dansk jazz i verdensklasse!
Frans Bak og Mads Vinding har spillet mere end 600 børnekoncerter sammen. Denne
børnekoncert handler lidt om jazz og viser, at meget af den musik, børnene lytter til,
kommer fra jazzen… om hvordan man kan frembringe forskellige stemninger og
associationer med musik og lyde. Børnene inddrages meget aktivt som sangere, kor,
Mads Vinding & Frans Bak trommeslagere og hvad man ellers finder på i den spontane situation. - I Raschs Pakhus.
Oplev den bornholmske musikscene anno 2006!
RMB (Rytmisk Musik Bornholm) åbner igen dørene til en aften i musikkens
tegn. Denne koncert vil byde på helt nye bands fra Bornholms under
grund. Navnene vil blive offentliggjort på www.musikbornholm.dk og
naturligvis på www.musikhuzet.dk
Pianisten Søren Kjærgaard, som i 2004 fik DR P2s Jazzpris, præsenterer
Celebrating
Mathisen her projektet »Celebrating Leo«. Leo Mathisen er en af de største og mest
Søren Kjærgaard (piano), Kasper Tranberg (Kornet, trompet), toneangivende figurer i dansk jazz. »Celebrating Leo« nyfortolker hans
Jesper Løvdal (sax, klarinet, fløjte), Mads Hyhne (trombone), klassikere med et udadvendt og showbevidst orkester, bestående af
nogle af de mest toneangivende unge jazzmusikere i DK.
Jonas Westergaard (bas) og Kresten Osgood (trommer).
Musikhuzet er gået sammen med spillestederne Stars (Vordingborg) og Toldkammeret
(Helsingør) om et stort hippie-arrangement. FlowerPotParty er navnet, og der er lagt op til en
hippiehyldestaften sammensat af en række veteraner fra den danske guldalderrock. Grundstam
men er Dream City: Peter Ingemann (bas, vokal), TømrerClaus (guitar, vokal) og Søren Berlev
Erik Clausen / Troels Trier /
Dream City / Stig Møller Trio
(Trommer Vokal). Find hippietøjet frem og mød frem til en meget særlig aften i Musikhuzet!
Danmarks countrydronning, Tamra Rosanes, kan her opleves
i en akustisk udgave bl.a. med sange fra det nye album ”Line
Dance Party”. 11 sange om at blive bedre til at forstå hinanden på
tværs af alle grænser, om at have gang i den, holde fest - og ikke
mindst om kærlighed.
Oplev den blærede bassist der mobber saxofonisten, fordi hans instru
ment 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 præsen
terer Sax Kontra Bas musikglæden for publikum – i Raschs Pakhus.
Det poetiske partnerskab mellem Povl Dissing og Benny Andersen
blev født med udgivelsen af »Svantes Viser« i 1973. Det var starten på
en af de mest folkekære konstellationer på den danske musikscene.
Benny Andersen og Povl Dissing er i følgeskab med musikerne Jens
Jefsen (bas) og Morten Lund (trommer).
DK’s måske mest populære live-orkester Danser med Drenge har udsendt
dobbelt-albummet »VORES BEDSTE« som optakt til en stor koncert-sæson
i 2006. »Langtidsholdbar« er et ord, der karakteriserer DmD og mange
danskere kalder DmD for Danmarks bedste live-band. Skrål løs i selskab
med Rie Rasmussen og resten af DmD holdet.
Malene Mortensen er det nyeste skud på stammen af fantastiske danske
jazzsangerinder. Sammen med Kasper Villaume Trio giver hun en prøve
på, hvorfor alle er enige om, at Malene kan løfte arven fra navne som Gitte
Henning, Mona Larsen, Hanne Boel og Cæcilie Norby. Malene kan det hele,
m
trio fra smukke ballader til hårdt swingende og funky numre.
HipHopduoen Static & Nat Ill har ved hjælp af deres simple »1 DJ og 1 rapper«konstellation henrykket livepublikum over hele USA og DK. De er flere gange
blevet kåret til Danmarks bedste live-hiphopgruppe og efter at have udsendt
deres kraftigt roste debutalbum, er de nu klar til Bornholm. Er Bornholm klar til
Support: JOE TRUE & T.N.G.
Static & NatIll?
Inspirationen er bestemt ikke svær at få øje på, når mod-rockerne
fra The Blue Van trykker den af med lige dele talent og fanden-ivoldsk gejst. Bandets helte fra særligt The Who afspejler sig tydeligt.
Lokal suppor t The Blue Van er blandt dansk rocks seneste eksportvarer, eftersom
kl. 22:00
bandet har fået sig en fornem, amerikansk pladekontrakt i hus.
To af landets største jazzbegavelser, Christina Dahl (sax) og Carsten
&
Dahl (piano), har forlængst stadfæstet sig som en af Danmarks smuk
keste konstellationer. Deres samarbejde har bl.a. resulteret i CD’ en ”Lys
på himlen” (2002) plus talrige koncerter i ind/og udland. Begge har
Duo
PinseJazz i Raschs Pakhus
modtaget talrige priser, herunder den fornemme Ben Webster Pris.
Habbadám er en ny 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.
Få
i
Danmark har som White & Frank evnen til at formidle »the Blues« på en både
Blues i Kulturhuset
autentisk og underholdende facon. Sammen leverer de to bluesvenner numre af
»Frem«, Svaneke
bl.a. Muddy Waters, Ray Charles, B.B. King og John Lee Hooker. Alt bliver fortolket og
spillet med respekt for de gamle mestre. En gedigen og kompromisløs
liveoplevelse – ganske enkelt blues i særklasse!
Johnny Walter er tilbage i topform og med ny besætning: Henrik
Liep (leadgtr.), Thomas Rothe (trommer), Gorm Sørensen (bas)
og Johnny Walther (guitar/vokal). Musikken er Rock’n'bluesy
and ballads med eget personligt udtryk. Denne aften er bandets
debutkoncert og finder sted i Raschs Pakhus.
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Lørdag 3. juni The
kl. 22:00
50,-/70,-

Søndag 4. juni
kl. 20:00

70,-/90,-

Lørdag 10. juni
kl. 20:00

55,-/75,-

Fredag 16. juni
kl. 21:00

60,-/80,-

Lørdag 24. juni
kl. 22:00

60,-/60,-

Torsdag 29. juni
UDSOLGT

Torsdag 6. juli
kl. 20:00

225,-/265,-

Carsten
Christina Dahl

Habbadám

White & Frank

TV-2

Kim
Larsen

Johnny
Walther Band

TV-2 er populære som aldrig før. Det kom da også til
udtryk da koncerten blev offentliggjort. 700 billetter
blev revet væk på blot 5 timer! Efter TV-2 koncerten
vil der være nedkøling i Rasch.

Musikhuzet inviterer igen til en forrygende aften ”under åben
himmel” i selskab med Kim Larsen & Kjukken. Sidste år leverede
Musikhuzet og kjukkerne en bragende koncert
oplevelse for 2000 glade gæster. Musikhuzet er
denne gang erfaringer rigere og bl.a. vil scenen
være højere. For gæster til Kim Larsen & Kjukken
vil der være nedkøling efter koncerten!
Rock Hard Power Spray spiller rock! Altså den slags, der svedende
driver ned af væggene, den slags der piber i ørerne flere dage efter
- ingen dikkedarer, ingen hæmninger, ikke noget pis!
Punkens energi er blandet med rockens riffs og melodier, der høvles af
Rock'n'fuckin'roll – leveret råt for usøde
4 stripteasepunkere I starten af 20’ernt af sted med 200 km/t og 140db i ørene.
SUPPORT
e
Medrivende koncerter over det ganske land og med sange om »Det Glade
Pizzabud«, »Sjælland« m.fl. har Rasmus og hans entusiastiske band bygget et
talstærkt publikum op og solgt snart 15.000 af debut-cd’en. Nu er scenen sat
m/ for længsel efter lys, varme og »Sommer I Europa«, som netop er den første
band single fra Rasmus Nøhrs kommende album »Lykkelig Smutning«.

& Kjukken
Lørdag 8. juli
Rock Hard
kl. 22:00
Power spray
Support
»Under åben himmel
i Musikhuzet gård«

70,-/90,-

Fredag 28. juli
kl. 22:00
100,-/125,-

11.-12. august

Rasmus
Nøhr

SOMMERCREME

Sommercreme program kommer på
musikhuzet.dk & sommercreme.dk

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

