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Kunststyrelsen

for børn Sigurds Bjørnetrio er musikalsk underholdning for børn i alle aldre. Med sig på scenen
har Sigurd Barrett, udover sin trofaste følgesvend
”Bjørnen Bjørn”, trommeslageren Martin Klausen og
bassisten Bjarne Christensen.

Lørdag 14. apr.
kl. 20:00

Leo Mathiesen

Siguard
B rret
hylder Sigurd Barrett – Danmarks førende Leo Mathiesen-fortolker – fejrer
i øjeblikket 100-års fødselsdagen for den legendariske danske jazz-pianist med
et helt nyt show – ekvilibristisk musik, anekdoter og høj cigarføring.

for
voksne

95,-/120,-

Fredag 20. apr.
kl. 20:00
Irsk

Kernen i Jane & Shanes musikalske univers er folkemusikken – især den irske, men de
bevæger sig ubesværet rundt i mange stilarter så både den klassiske musik, jazzen, rocken
og popmusikken er med på
programmet, når de giver
120,-/145,koncert.

Jane & Shane
Lørdag 21. apr.
H.P. Lange
kl. 20:30

folkemusik

& The Delta
Connection

60,-/80,-

Fredag 27. apr.

Udsolgt

Lørdag 28. apr.
Scala kl. 13:00

Ida Corr

Late night bimbo…

Kun for børn

Drums Across

En magisk trommerejse gennem tre verdener. Fra slavernes trommerytmer
i Zanzibar videre til vuggende rytmer på rotur i Cuba og rejsen ender med
funky hip hop i New York.

25,-/25,-

Gudhjem

H.P. Lange er en af de få fortolkere af den akustiske
bluestradition i Danmark og er vel hvad man kan kalde
en af dansk bluesmusiks unge veteraner. Siden midten
af 80'erne har han spillet koncerter i næsten alle hjørner af landet samt i store dele af Europa og i USA.

Peter Viskinde Band

Fredag 4. maj
kl. 21:00

Peter Viskinde – sheriffen fra Lyngby har fundet tid imellem Big Fat Snake turneerne til, i selskab
med et hold unge musikere, at indspille et album i eget navn. Nu drager hele holdet på landevejen
for at præsentere nye såvel som gamle numre for publikum.

125,-/145,-

Lørdag 5. maj
kl. 20:00

Eivør Pálsdóttir

Lørdag 5. maj
kl. 22:00
Raschs

Nordstrøm

Den færørske sangerinde Eivør Pálsdóttir var indtil for et par år siden et mere eller mindre
ukendt navn på de danske spillesteder, men en lang række fremragende anmeldelser og udsolgte
95,-/120,- solokoncerter rundt omkring i landet har vendt op og ned på en hel del for den unge færing.

Pakhus

85,-/100,-

Lørdag 12. maj
kl. 20:00

Nordstrøms korte, præcise og stramme popsange
henter tydelig inspiration fra 80’erne. Duoen er Ikke
bange for at kalde deres musik for pop – men under melodiernes tilsyneladende lethed skinner
et strejf af melankoli igennem. Personligt og humoristisk tekstunivers, hvor alvorlige emner
Support:
Forest & Crispian som tvivl, savn og natteroderi tages op til overvejelse. Svenske Forest & Crispian er support.

Alex Riel Trio feat. Benjamin Koppel

Jazz i Rasch
Alex Riel har siden 60’erne været blandt de mest signifikante og influerende
jazz-trommeslagere i Europa. Alex Riel Trio består ud over Riel selv af pianist Heine
125,-/140,- Hansen og bassist Jesper Lundgaard. Denne aften er Benjamin Koppel (sax) gæst.

Sko/Torp

Søren Sko & Palle Torp rører på sig igen efter 11 års adskillelse.
Fredag 18. maj
90’ernes bedst sælgende danske duo er ude med et Greatest
Hits album, og en genforeningsturné.
On
a
Long
Lonely
Night
kl. 21:00 175,-/195,Lørdag 19. maj Spanking New Music tour
The Fashion
Udgangspunktet for Spanking New Music Tour er at sprænge rammerne og standarden for
kl. 21:00 den gængse platform for original og spirende live-musik. Spanking New Music præsenterer: The River Phoenix
70,-/90,- The Fashion, der pt. høster airplay med “Letters From the Ambulance”, The River Phoenix,
det tidligere Softporn, vindere af både BM og DM i rock og Band Ane, alias for Ane Østergaard,
Band Ane
der i selskab med sin computer, hr. Laptop, producerer luftig og levende electronica.

Fredag 25. maj.
kl. 21:00
Lørdag 26. maj
kl. 21:00

Lokale
talenter

30,-/40,-

Lis

Sørensen

175,-/195,-

Fredag 1. juni
kl. 20:00

Folk i Rasch

60,-/80,-

Lørdag 2. juni
kl. 21:00
Kulturh

uset FREM,
60,-/80,Svaneke

Lørdag 16. juni
kl. 22:00
Blues i Rasch

Trio Mio

Øernes

Blues Band

Efter at have fået et stampublikum via sit virke i kvindegruppen
Shit & Chanel foldede Lis Sørensen fra midt i 80'erne spektret
ud, og har med sin distinkte stemme og ukrukkethed markeret
sig som en af de mest populære danske solister med sange, der
ikke er bange for at bruge store ord om store følelser.

Trio Mio spiller elegant og energisk kontemporær
folk. Musikken udvikler sig fra den danske tradition
og bruger rødderne til at skabe nye veje, inspireret
af jazz, klassisk og folkemusik.
Øernes Blues Bands repertoire består af fremragende fortolkninger af genrens
gamle og nyere mestre: B.B. King, Willie Dixon, Allmann Brothers Band, John Mayall,
Stevie Ray Vaughan etc. - suppleret med egne kompositioner.
Koncerten arrangeres i samarbejde med musikforeningen NONAME, Svaneke.

Jan Gerfast

60,-/80,-

Torsdag 5. juli kl. 21:00
Fredag 6. juli kl. 21:00
Fredag 13. juli
kl. 20:00
195,-/245,-

Rytmisk Musik Bornholm præsenterer
lokale bands fra øvelokalet.
Se mere på RMBs hjemmeside www.musikbornholm.dk
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Blues Band

Jan Gerfast Blues Band har spillet mere end
totusinde jobs i Europa, og kendetegnene ved
bandet, der er centreret omkring guitarist og
sanger Jan Gerfast, er guitar-improvisationer
og groovy bluesriffs.

To dage med international Jazz i musikhuzet
Følg med på www.musikhuzet.dk og dagspressen for mere information.
Med afsæt i 80'ernes minimalistiske ny-rock
har TV-2 udviklet sig til et af de mest
folkekære danske bands – uden at miste
skarpheden og populariteten. Således var
gruppen seneste plade ”De første kærester
på månen” den mest solgte plade i 2005.

Friluftskoncerter i Musikhuzets gård. 3 dage, 3 bands, 3 store oplevelser:
Torsdag 26. juli
kl. 20:00
Kim Larsen & Kjukken har det nyligt udgivne album ”Gammel Hankat” i bagagen.

Kim Larsen & Kjukken

I musikhuzets gård

245,-/315,-

Fredag 3. aug.
kl. 20:00

I musikhuzets gård

245,-/315,-

Fredag 10. aug.
kl. 20:00
I musikhuzets gård

245,-/315,-

Et album der smager af både glimmerrock og højskolesange, af skrammelrock a la
The Beatles og The Rolling Stones i slut-60’erne og af Liva Weel & Kai Normann-Andersen.

Danser Med Drenge

Danser med Drenge er et landets mest populære liveorkestre, og deres
2006-album gav gruppen en dobbelt platinplade. Danser med Drenges
koncerter har fællessangsgaranti…

Big Fat Snake
Snart 20 år inde i karrieren er Big Fat Snake
fortsat garanter for en fuldfed rockoplevelse.
Upåvirket af skiftende modeluner foresætter
gruppen med at begejstre fans.

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

