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Fredag 4. nov.
kl. 20:00

Fors. 225,-/dør 225,-

Lørdag 5. nov.
kl. 21:00

50,-/60,-

Søndag 6. nov.
kl. 15:00

50,-/70,-

Fredag 11. nov.
kl. 21:00

30,-/50,-

Lørdag 12. nov.
kl. 21:00
245,-/275,-

Lørdag 19. nov.
kl. 21:00
150,-/175,-

Søndag 20. nov.
kl. 15:00

80,-/100,-

Lørdag 26. nov.
kl. 13:00
30,-/30,-

Lørdag 26. nov.
kl. 22:00
190,-/210,-

Torsdag 1. dec.
kl. 20:00

30,-/50,-

Fredag 2. dec.
kl. 22:00

70,-/90,-

Lørdag 3. dec.
kl. 21:00

175,-/200,-

Søndag 4. dec.
kl. 16:00

60,-/75,-

Fredag 9. dec.
kl. 21:00

dansklive.dk

Årets gode (?) nyhed er at Monrad & Rislund efter et års adskillelse er på
banen igen med et show, der meget betegnende for d´herrers selverkendelse
hedder ”Senildemente Sjuskemikler” – et show, der rummer både nyt materiale,
de ikke har kunnet lære, og gammelt materiale, de for længst har glemt... Med
på scenen i Musikhuzet er selvfølgelig også Øyvind Ougaard.

Monrad&
Rislund

Soluna Samay
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Rasch's Pakhus

Dr. Friis
Blues Clinic

Soluna Samay har været professionel
gademusiker siden hun var fem år. Hun har
boet i Guatemala og er vokset op på verdens
landeveje. Nu bor hun på Bornholm og har
netop udgivet sit debutalbum.
Søndagsjam for blues-elskere med Den Faste Trio, Thor
Backhausen, Lars Juul og Michael Friis. Gæst: Guitarist og
sanger H.P. Lange, der netop er blevet kåret som Årets
Danske Blues Navn.

khus

Blues i Rasch's Pa

– feat. H.P. Lange

DizzyFuel

DizzyFuel (tidl. BornBlues) har fundet vej til en helstøbt og solid
spillestil, der signalerer helhjertet musik og tilstedeværelse.

Søs Fenger

Søs har udvalgt en række yndlingssange. Gå
ikke glip af en uforglemmelig aften og hør
klassikere som ”Holder Øje Med Dig”, ”Inderst
Inde”, ”Sidste Time”, ”Hvor end jeg går hen”, som
radiohittet ”Kun Et Liv”. Også News hits som ”Du
Er” og ”Jeg Elsker Dig” er med på repertoiret.

Xander har siden den tidlige barndom haft musik og tekster som en naturlig
del af sit liv. Musikken spænder, som Xander's egen smag, meget bredt, og
bærer elementer fra genrer som Hip Hop, RnB, Electronica, Pop og Oriental.

Xander

Two of a Kind – Jazzorgler:

Kjeld Lauritsen&
Thor Backhausen

us

Jazz i Rasch’s Pakh

Dette efterår præsenterer Jazzklub Bornholm
igen søndage med ”Two of a Kind” i Raschs
Pakhus med spændende solister, der begge spiller samme instrument, samt Den Faste Trio…

Cocossa har skrevet en sjov, charmerende og fantasifuld fortælling
om venskab, egoisme og sammenhold. Musikken kommer rundt om
både tango, bossanova, swingjazz og blues.

Cocossa

Det' for børn

Den 27-årige skibonit har inddæmmet sin indre strøm
af musik og lyrik på sit tredje album og fortæller rene,
menneskelige historier. De evner har skubbet ham ud på
den internationale scene. ”You’re Not Alone” var ifølge KODA
det mest spillede nummer på DR’s radiokanaler i 2010.

Mads Langer

Christina Seest
& Band Jazz i Rasch’s Pakhus
The Olympics

Dybt forankret i de nordiske toner, fortryller Christina
sit publikum med sin magiske og jordbundende klang.
En saltvandsindsprøjtning af Jazz cross-over.

Danske The Olympics blev i sin tid sat på det musikalske landkort, da de
var en af vinderne af Karrierekanonen i 2009. Bandet har siden haft god
radiostøtte, særligt på singlen ”Fires & Rivers”.

us

Pop i Rasch’s Pakh

Der er jambands, og der er Led
Zeppelin Jam. Landets måske
bedste af slagsen og et af de mest
sejlivede. Helt tilbage i 1989 begyndte radioværten Alex Nyborg Madsen
og bandet at stille den værste sult
hos et stort rockpublikum.

Led
Zeppelin
Jam

Good Vibes

Når 70 kvinder, under ledelse af Henriette Hansen
Koefoed, giver en koncert fuld af nærvær, glæde,
udtryk, fortolkning, glæde og fællesskab, bliver det
svært ikke at få energi og holde varmen.

– afslutningskoncert

The Heat-Makers

The Heat-Makers inviterer til danseaften med store hits
fra 50/60’erne. Hør numrene fra de nye cd’er, samt numre af
bl.a. Elvis Presley, Cliff Richard, Johnny Cash, The Shadows
og The Beatles.

Lørdag 10. dec.
kl. 21:00

The Blues
Overdrive

Repertoiret består primært af egne kompositioner
og spænder vidt, fra sumpet swamp over hede
shufflegrooves til beskidt boogie, i en nutidig og
opdateret variation af bluesgenren.

Søndag 11. dec.
kl. 15:00

Two of a Kind – Trompeter:

Fredag 16. dec.
kl. 21:00

Jule-RMB

50,-/75,-

60,-/80,-

80,-/100,-

30,-/40,-

Lørdag 17. dec.
kl. 21:00

50,-/70,-

khus

Blues i Rasch's Pa

Mårten Lundgren
& Peter Marott

us

Jazz i Rasch’s Pakh

sch’s Pakhus

Lokale helte i Ra

Som publikum er man med til at spotte de helt nye talenter og bakker
samtidig op om den gode koncertstemning. Mon der bydes på en julemelodi eller to..?

Mamas Sadness
Country i Rasch’s

Mød to spændende solister – trompetisterne
Mårten Lundgren og Peter Marott – sammen
med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Michael
Friis og Lars Juul, til en eftermiddag med jazz…

Pakhus

Mamas Sadness består af håndplukkede musikere
fra den københavnske countryfolkscene som skaber et
dynamisk og støvet univers omkring Heidi Mattssons
feminine og raffinerede vokal. Support: Know the Ropes.

Søndag 25. dec.
kl. 23:00

Christmas Club
Bang Bang Live! CLUBBING - dørene åbnes kl. 22:30

Mandag 26. dec.
kl. 21:00

Special Pop/Rock s Pakhus
Christmas Jam Jam i Rasch’

30,-/30,-

30,-/30,-

Tirsdag 27. dec.
kl. 21:00

270,-/300,-

Fra pult til puls - med rensdyr, klejner og hvidt skæg…
Se www.musikhuzet.dk for yderligere info.

Sweethearts
– Julegalla
med bl.a.
Martin Brygmann

På med nissehuen og find bjælderne frem! Tjek facebookgruppen ”Jam session på Bornholm”. Fri entré for optrædende.

Sweethearts Julegalla har været afholdt
de sidste 21 år - det er højtidens bedste
fest og ved at være en tradition her på
Bornholm. Flere gæster offentliggøres
på www.musikhuzet.dk. Billetter sælges
også via www.bornholmbilletten.dk.

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!

VEND

