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Fredag 21. jan. Paul Harrison Band
kl. 20:00 - Featuring Miriam Mandipira
Fors. 170,-/dør 195,-

Søndag 23. jan.
kl. 15:00
Lørdag 29. jan.
kl. 13:00
Lørdag 29. jan.
kl. 22:00
Søndag 30. jan.
kl. 15:00
Fredag 4. feb.
kl. 19:00

Impuls Trio
us
Rasch's Pakh

Lydland er opstået ud fra ønsket om at lave koncerter, hvor omdrejningspunktet
er at skabe en fælles musikalsk oplevelse med publikum - dels gennem musik
skrevet på forhånd, og dels gennem musik der opstår i øjeblikkets inspiration.

us
Rasch's Pakh

30,- For børn

Pop/Rock Jam's Pakhus

Kristoffer Rylander har igen inviteret en håndfuld spændende unge
musikere til øen for at lave musikalsk hygge. Husorkesteret åbner
Jam'en hvor alle musikere, der har lyst, kan gæste scenen.

Rasch

25,-

Vinterjazz

70,-/90,-

Uffe Holm

Post Modern Jazz Quartet består af Tineke Noordhoek, vibrafon, Ole

us Kock Hansen, piano, Jens Skou Olsen, bas og Benita Haastrup, trommer.
Rasch's Pakh
Uffe Holm, når det er bedst! Halvanden times råt for usødet stand up
med fart, timing og punchlines i verdensklasse. Det er om at sikre sig en
billet, inden der er udsolgt!

Uforbederlig?

247,- Billetter sælges på www.bornholmbilletten.dk

Fredag 4. feb.
kl. 21:00
Lørdag 5. feb.
kl. 21:00

260,-/290,-

spillesteder.dk

Paul Harrison er indbegrebet af medrivende hot britisk jazz, og den
engelske klarinettist og saxofonist har med overbevisende succes
markeret, at høj kvalitet er hans varemærke.
Gæst: Den afrikanske sangerinde Miriam Mandipira.
Med impulser fra spillemandsmusik, kontemporær folk og rock, spiller
Impuls Trio kendte og ukendte perler fra den danske traditionsskat
tilsat drone, sang og egne kompositioner.

60,-/80,-

Lydland
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Veteranen Kenn Lending er gået i kompagniskab med Hans Christian Bugge og
Lending/Bugge
sammen har de skabt en helt ny konstellation på den danske bluesscene. Duoen
khus

Rasch's Pa

70,-/90,-

spiller hinandens numre, samt nye fortolkninger af gamle bluesklassikere.

Lis Sørensen trækker stregen fra - vel nok først og fremmest Sebastian-pladen »Rose« - og frem til vore dage, samtidig med, at hun ikke lægger skjul på,
at hun i såvel melodier og tekster faktisk er tilbage ved udgangspunktet på
først album fra 1989, »Himmelen ned på jorden«. For Lis Sørensen gælder det
stadig, at tekster og melodier skal spille sammen og danne et uløseligt hele.

Lis
Sørensen

Fredag 11. feb.
kl. 22:00

Kira

Kira’s album “Look Up Ahead”, som udkom i september, ligger til grund,
når den enestående sangerinde og sangskriver Kira & The Ghost
Riders i februar tager fat på 2. halvdel af en Danmarks turné, der bliver
bandets hidtil mest omfattende.

& The Ghost Riders

90,-/110,-

Lørdag 12. feb.
kl. 21:00

Povl Dissing

Fredag 18. feb.
Lørdag 19. feb.
kl. 21:00

Se musikhuzet.dk
Jul er kendt fra mange sammenhænge med sine direkte og sjove indfald
Simon Simon
bl.a. i ”Banjos likørstue” samt ”Mørk og Jul”. Nu går han på scenen med en blanding
Jul
af skæv storytelling og egne sange og med på scenen har han - udover sin guitar Show Mads »Prinsebarnet« Reinhold på guitar og andre sære strenge instrumenter.
Søndagsjam for blues-elskere - med husorkesteret Friis, Backhausen & Juul.
Bo Wilson startede med at spille musik, efter at han som 16-årig
Dr. Friis Blues Clinic Omhavdegæsten:
hørt Mike Bloomfield/Al Kooper i radioen. I 1980 startede han Bo

225,-/250,-

175,-/195,-

Søndag 20. feb.
kl. 15:00

m/ Band

's Pakh
50,- Rasch

Fredag 25. feb.
kl. 21:00

Med albummet »Smertefulde sange« vender Povl Dissing tilbage til begyndelsen af sin karriere for mere end 45 år siden. Siden blev Povl Dissing én af
Danmarkshistoriens mest anerkendte sangere og fortolkere, og hans stemme er
i dag lige så kendt som Karen Blixens og Dronning Margrethes.

us - feat. Bo Wilson

De Eneste To

- Peter Sommer & Simon Kvamm

195,-/215,- Billetter sælges også på www.bornholmbilletten.dk

Søndag 27. feb.
kl. 15:00
Fredag 4. mar.
kl. 22:00

70,-/90,-

Lørdag 5. marts
kl. 21:00

120,-/150,-

Fredag 11. mar.
kl. 22:00
Lørdag 12. mar.
kl. 21:00

70,-/90,-

Søndag 13. mar.
kl. 15:00

Two of a Kindakhus

Karen
Mukupa
Jacob Fischer Trio

feat.

70,-/90,-

Nordstrøm

Kulturhuset Frem, Svaneke

SB Band

Lørdag 26. mar.
kl. 21:00

70,-/90,-

Søndag 27. mar.
kl. 15:00

70,-/90,-

Torsdag 31. mar.
kl. 20:00

275,-

Fredag 1. apr.
kl. 21:00

100,-/120,-

Søndagsjam for blues-elskere - med husorkesteret Friis, Backhausen &
Juul. Gæsten offentliggøres på musikhuzet.dk

30,-/40,-

RMB

En aften med de lokale helte fra Rytmisk Musik Bornholm. Som publikum er man med til at spotte de helt nye talenter og samtidig bakke op
om den gode koncertstemning.
Det er jo svært at beskrive lyd med ord, men her er et par skud fra
hoften: Som Radiohead meets Fleetwood Mac - Som Lucinda Williams
meets Anne Linnet - Som Interpol meets Florence (fra »F and the Machine«) - Som Sinead O'Connor meets Sheryl Crow...
Carpark North blev dannet i 1999 af de samme tre musikere, der også udgør
bandet i dag. Lau Højen (guitar og vokal), Søren Balsner (vokal og bas) og
Morten Thorhauge (trommer) leverer særdeles effektiv rock tilsat massevis af
elektronik - som den perfekte platform for de gode sange bandet har kunnet
levere nærmest siden starten.

us
Rasch's Pakh

Trine-Lise Væring
Scala Gudhjem

Nick Keir &
Stephen Quigg
(tidl. The McCalmans)

30,- For børn

us

us
Rasch's Pakh

Fredag 25. mar.
kl. 20:00
Lørdag 26. mar.
kl. 13:00

Søren Bernbom (vokal og guitar) voksede op i 1970’ernes kreative miljø
på Christianshavn, hvor han allerede som 13-årig bl.a. indsang ”Joanna”
på Kim Larsens ”Værsgo”. Foruden Søren består SB Band af David Funk
Hansen (bas), Allan Jensen (trommer) samt Jørgen Johansen (Guitar).

Dr. Friis Blues Clinic

Carpark
North

175,-/195,-

Jacob Fischer som kapelmester, Hugo Rasmussen på bas og Janus
Templeton på trommer – og med den sicilianske accordeon virtuos
Francesco Calì som gæstesolist – er der lagt op til en aften med romantisk og sydlandsk skær – jazz med middelhavsstemning.
Den danske duo Nordstrøm har de seneste år stået bag en række nye danske popklassikere og har på få år slået sit navn fast på den danske musikscene. Nu gæster de
Bornholm, Svaneke, Frem...
Billetter sælges også i Havnekiosken i Svaneke

Rasch's Pakh

Lørdag 19. mar.
kl. 22:00

180,-/200,-

Mukupa´s musik er et unikt mix af reggae, soul og afro med et islæt af hip
hop som gør hendes lydbillede helt specielt og kendetegnende for hendes
stil. Oplev verdensstjernen Karen Mukupa LIVE og bliv rigere på musikken.

Francesco Calí

120,-/140,-

50,-

Fredag 18. mar.
kl. 20:00
Fredag 18. mar.
kl. 21:00

Rasch's P

70,-/90,-

Wilson Band, der spiller musik, baseret på blues og sydstats-rock.
Peter Sommer og Simon Kvamm har som
De Eneste To modtaget fremragende roser
for deres selvbetitlede debutalbum, der i
starten af oktober udkom til femstjernede
anmeldelser. Support: Kirsten & Marie.
Mød to spændende solister, der begge spiller samme instrument, og den faste
hus-trio Thor Backhausen, Michael Friis og Lars Juul til en eftermiddag med
jazz… Gæster: Ole »Fessor« Lindgren og Mads Hyhne: Tromboner

Trolle og
Tormod
Foxy

Nick Keir og Stephen Quigg er begge fremtrædende repræsentanter for den
skotske folkemusik. De har spillet sammen i The McCalmans i mange år og
da Ian McCalman besluttede at gå på pension, tog det dem kun et øjeblik at
beslutte sig for at fortsætte deres samarbejde og optræde som duo.

Rasch's Pakh

Rasch's Pakh

us

us

Two of a KindPakhus
Rasch's

Rune Klan
Fallulah

Trolle og Tormod sparker musikalsk dørene ind til byens børnehjerter
med deres både seje, sjove og lærerige koncert, der er inspireret af reggae og hiphop samt lidt jazz, country og rock.
Bandet, der spiller old-school og beskidt rock’n roll, hvor der ikke bliver
lagt fingre i mellem, blev dannet ved årsskiftet 07/08 af de tre herrer
- Johnny Walther (guitar/vocal), Lion Kure (bas) og Per Mousing (trommer), der alle er bosiddende på Bornholm.
Mød to spændende solister, der begge spiller samme instrument,
og den faste hus-trio Thor Backhausen, Michael Friis og Lars Juul til
en eftermiddag med jazz… Gæster: Kristian Jørgensen og Bjarke
Falgren: Violiner
Efter en yderst opsigtsvækkende gæsteoptræden for regenten på Christiansborg og en mindre rolle som spøgelsesjæger på Zulu kanalen,
drager den suveræne tryller og komiker landet rundt med ’rune klan det blå show’. Mange har spurgt hvad det er for noget – ’det blå show’?
Og som altid, når der er magi indblandet, er svaret kryptisk...
Mellem sødemiddel og salt. Mellem pop og postyr. Dér et sted rumsterer den 25-årige dansk-rumænske Marie Apetri, der er bedre kendt
som Fallulah. Den karismatiske sangerinde er for længst udråbt som
Danmarks nye indieprinsesse og har netop vundet P3 Guld-prisen.

Musikhuzet forbeholder sig retten til at flytte arrangementer fra Raschs Pakhus til Musikhuzet og omvendt.

Hvis ikke andet angivet: DØRENE ÅBNES 1 TIME FØR

Musikhuzet tager forbehold for ændringer og trykfejl!
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