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Fredag 27. jan.
Kl. 23:00-04:00 Electronica Lounge
Fors. 40,-/dør 40,-

Drums Across

Lørdag 28. jan.
Kl. 22:00 Surfact
Support: Chill

Det’ for børn i Rasch’s Pakhus
Drums Across er en slagtøjstrio, der i hen ved 20 år har spillet et hav af skole
koncerter rundt om i Skandinavien samt lavet workshops i både Vest- og Sydafrika.
Efter en pause fra offentlighedens søgelys er Surfact endelig klar
med deres 3. album, “Feeding The Beast”. Bornholmske Chill
varmer op med egenproduceret grunge-rock.

Rock i Rasch’s Pakhus

70,-/90,-

Søndag 29. jan. Jesper Thilo
Kl. 15:00
Kvartet
150,-/175,-

Jazz i Rasch’s Pakhus

Swingende underholdning med Thilo som midtpunkt og garanti for en herlig eftermiddag. Søren Kristiansen ved pianoet, Ole Skipper Moesgaard, bas og Frands
Rifbjerg på trommer. Special gæst: Bornholmske Jack Lauwersen på banjo.

Fredag 3. feb.
sange
Kl. 20:00 Born-løgnske
& Løgn-holmske historier

Underholdning fyldt med humor og lune med musikalsk ledsagelse. Born-løgnerier med et glimt i øjet. Et show med historier og
musik i skøn forening med bornholmske Bjarne Kure.

80,-/100,-

Lørdag 4. feb.
P
Kl. 20:00 Linda
– og mig
227,-/227,-

Søndag 5. feb.
Kl. 15:00

60,-/80,-

dansklive.dk

I Musikhuzet og Raschs Pakhus skabes et helt særligt univers
denne aften, der også er årets første arrangement. Læs mere på
www.musikhuzet.dk

Dørsalg: 40,-

Lørdag 28. jan.
Kl. 13:00

å
Se ogs n
e
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s
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Linda P afslutter sin sejrsgang rundt i landet med sit anmelderroste one man show
»Linda P – og mig« på Bornholm. Glæd dig til et stort show, der ikke skal udleveres
her, men opleves helt tæt på! OBS - billetsalg via www.billetnet.dk

Dr. Friis Blues Clinic
feat. Ole Frimer
Blues i Rasch’s Pakhus

Lørdag 11. feb.
Kl. 20:00 Sebastian

Søndagsjam for blues-elskere med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og
Michael Friis. Konsultationerne er i to afdelinger, hvor første er decideret koncert.
I anden afdeling åbner scenen for andre musikere, der har lyst til at jamme med.
Der blev skrevet dansk musikhistorie i efteråret, da en af landets absolut største sangskrivere udgav sit første egentlige studiealbum siden 1990, ”Øjeblikkets mester”. I forbindelse med udgivelsen tager Sebastian på en lille solo-tur til udvalgte spillesteder.

245,-/275,-

Vinterjazz i Rasch’s Pakhus
Søndag 12. feb. Magnus
Et af de mest interessante upcoming navne på den internationale jazzscene lige her
Kl. 15:00 Hjorth Trio
og nu. Klaver: Magnus Hjorth, trommer: Snorre Kirk, kontrabas: Lasse Mørck.
70,-/90,Franck White og hans bluesmakker Christian Frank har bluesFredag 17. feb. Franck White &
Blues i
tilfælles, men derudover er det to meget forskellige mu’s
ch
Kl. 21:00 Christian Frank RPasakhus musikken
sikere, der nu i 10 år har rejst Danmark tyndt for at give koncerter.

60,-/80,-

Lørdag 18. feb.
Walter
Kl. 22:00 Rasmus
Support: Jonah Blacksmidt

I knapt et årti har man kunnet opleve sanger og sangskriver Rasmus Walter som
frontmand i Grand Avenue, der nu holder en mindre pause. Imens turnerer forsangeren med sin dansksprogede solodebut, albummet ”Rasmus Walter” fra 2011.

Lørdag 25. feb. I Got You
Kl. 21:00
On Tape

Fra at være indiedarlings og anmelderfavoritter, men alligevel en velbevaret hemmelighed, er bandet i dag ved at etablere sig som et internationalt navn, og ikke mindst
har de fået et stort og loyalt dansk publikum, der følger deres gøren og laden tæt.

140,-/170,160,-/180,-

Søndag 26. feb. Two of a Kind
Barytonsaxofoner:
Kl. 15:00 –Søndergaard
og Erhardsen
80,-/100,-

Jazz i Rasch’s Pakhus

Mød to spændende solister, der begge spiller samme instrument, og Den Faste
Trio, Thor Backhausen, Michael Friis og Lars Juul, til en eftermiddag med jazz…
Gæster: Barytonsaxofonisterne Mads Ole Erhardsen og Jens Søndergård.

Tirsdag 28. feb. Niels Hausgaard

UDSOLGT

med Signe Svendsen

Fredag 2. mar. Huxi Bachs
Kl. 19:30 Store Kærlighed
150,-/150,Fredag 2. mar.
kl. 22:00 PULS
100,-/100,-

Lørdag 3. mar. Everybody's
Kl. 20:00 Talking
Lørdag 3. mar.
Kl. 21:00 RMB
Søndag 4. mar.
Kl. 15:00

60,-/80,-

Lokale helte i Rasch›s Pakhus
En aften med de lokale helte fra Rytmisk Musik Bornholm. Som publikum er man
med til at spotte nye talenter og bakker samtidig op om den gode koncertstemning.

Dr. Friis Blues Clinic
feat. Paul Banks

Jam i to afdelinger: Koncert og åben scene. Den Faste Trio med
gæst: Paul Banks, der i 30 år har været et toneangivende navn
på den danske folk, blues og sangskriver scene.

Blues i Rasch’s Pakhus

Fredag 9. mar.
Kl. 21:00 Die Reeperbahn
80,-/100,-

Lørdag 10. mar. Anne Dorte
Kl. 21:00 Michelsen
250,-/280,-

Danmarks nye pop duo PULS vælter i øjeblikket hele landet med nummeret
DOPE ft. Ole Henriksen i ny musikvideo. Nu kan de opleves live i Musikhuzet.
OBS - billetsalg via www.bornholmbilletten.dk
Når de går på scenen er de: Popdrengen, Rocklegenden og Kongen af Ribe. Privat
er de Jimmy Colding, Billy Cross og Lars Maasbøl. Glæd dig til en aften der er
krydret med nye tiltag og ideer og klassiske sange i ny indpakning.

170,-/195,40,-/40,-

Huxi Bach har altid gerne villet være professor. Men hvorfor bruge 20 år på at læse på
universitetet, når man bare kan købe en gammel talerstol og derfra råbe sine mere eller
mindre gennemtænkte pointer?! OBS - billetsalg via www.bornholmbilletten.dk

– TRIO

Onsdag 14. mar.
Gintberg
Kl. 20:00 Jan
– I LUV JAN
275,-/275,-

Kom med på en tur ned ad livets sidegader og mød søsyge sømænd, kærlighedsknuste barfluer, rablende gadeprædikanter, vagabonder med kronisk udlængsel, når
Die Reeperbahn fortolker musik af den amerikanske ener Tom Waits.
En aften med den gode tekst i højsædet og hvor det bliver svært ikke at nynne med
på de mange kendte og elskede sange – krydret med fortællinger fra en lang karriere
og med kig ind i sangskriverens værksted. På scenen er Anne Dorte Michelsen
akkompagneret af guitaristen Mads Wegner og pianisten Jesper Bo Hansen.
Det nye live show, fra en af landets skarpeste komikere og entertainere, er et
selvafklædende narcissistisk og hylende morsomt ridt ned gennem vores navlebeskuende ’MIG’ kultur. I LUV JAN er showet der på smukkeste vis inddrager netop
DIN fantastiske ø i en fabulerende lokal medie mølle betragtning!

Fredag 16. mar.
Rosewood Blues
Kl. 21:00 Kulturhuset
Frem, Brænderigænget, Svaneke
70,-/90,-

Rosewood Blues spiller med nerve, sjæl og overbevisning. Der er
lagt op til en festlig aften med godt humør og blå toner i centrum.
Billetter sælges også i Havnekiosken, Svaneke

Fredag 16. mar. Gaffa – 5 stjerner
Kl. 22:00 N*Grandjean

Nikolaj Grandjean er for mange en ukendt dansk sangskriver, men af en relativt
ukendt musiker at være, har han alligevel et imponerende CV. I efteråret gæstede
han Anders Lund Madsen og Det Nye Talkshow og nu går turen så til Bornholm.

Lørdag 17. mar. Dana Cooper (US)
Kl. 21.00 & The Sentimentals

I 2008 begyndte Dana Cooper (Texas, USA) samarbejdet med det danske backingband The Sentimentals, og han har siden benyttet sig af muligheden for at optræde
med dette sammenspillede og kompetente band når han er på turné i Skandinavien.

70,-/90,-

Pop i Rasch’s Pakhus

80,-/100,-

Søndag 18. mar. Two of a Kind
Klarinet:
Kl. 15:00 –Uffe
Markussen og Anders Banke
80,-/100,-

Jazz i Rasch’s Pakhus

Fredag 23. mar. Henrik Liep &
Kl. 21:00 The Soulworkers
70,-/90,-

Lørdag 24. mar. Lukas Graham
Kl. 21:00 Support:
140,-/140,- Kamilia Amélie

Spændende unge musikere er inviteret til øen for at lave musikalsk hygge, hvor alle musikere, der har lyst kan gæste scenen.
Fri entre for optrædende.

30,-/30,-

195,-/230,-

Søndag 1. apr.
Kl. 15:00

60,-/80,-

Korridorer

Support: UFO

Gå ikke glip af denne super blues-rock-event, og send Henrik
Liep & The Soulworkers afsted på en fantastisk sommer Danmarks tour! »He loves it! Dusty and loud!«

Med en soulfyldt og fængende lyd kombinerer bandet og Lukas Graham de gamle
værdier og traditioner indenfor den amerikanske soul med egen energi og sound, og
tvinger publikum til at være med og til at dele begejstringen over musikken.

Fredag 30. mar.
Pop/Rock Jam
Kl. 21:00 Jam
for fattigrøve i Rasch’s Pakhus

Lørdag 31. mar.
Kl. 21:00 Magtens

Uffe Markussen og Anders Banke er to spændende solister, der
begge spiller klarinet. Oplev dem sammen med Den Faste Trio til
en eftermiddag med jazz…

Magtens Korridorer har på få år manifesteret sig som et af de helt store bands på
den danske musikscene. Og specielt på live-siden har bandet opnået en helt særlig
status. UFO (fra rap-duoen UFO Yepha) har allieret sig med en flok unge talenter, og
sammen giver de en intens akustisk performance.

Dr. Friis Blues Clinic
feat. Nisse Thorbjørn
Blues i Rasch’s Pakhus

Nisse Thorbjørn, som blev kåret som året danske blues navn på
Copenhagen Bluesfestival 2009, spiller klassisk Chicago blues
med en intensitet, nerve og forrygende energi, der er så sjælfyldt
og originalt, at man bare får lyst til mere.

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

Hvis ikke andet er angivet: DØRENE ÅBNES 1 TIME FØR

Musikhuzet tager forbehold for ændringer og trykfejl!
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