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FØDSELSDAGSWEEKEND

Lørdag 3. nov.
kl. 22:30

L.O.C.
Prestige Paranoia Tour

Søndag 4. nov.
kl. 15:00

Six City
Stompers

Fredag 9. nov.
kl. 22:00

Thee
Attacks
Rock i Raschs Pakhuz

Fors.: 295,-/Dørs.: 320,-

90,-/110,-

100,-/125,

Support: Barbara Moleko
+ bornholmske Nonsens

Lørdag 10. nov.
kl. 14:00

Rosa og rødderne

Lørdag 10. nov.
kl. 20:00

Stephen Quigg

125,-/150,-

125,-/150,-

Søndag 11. nov.
kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 16. nov.
kl. 21:00

225,-/250,-

Lørdag 17. nov.
kl. 21:00

50,-/70,-

Lørdag 24. nov.
kl. 21:00
120,-/150,-

Søndag 25. nov.
kl. 15:00

80,-/100,-

Lørdag 1. dec.
kl. 21:00

195,-/250,-

Special Quartet
Jazz i Raschs Pakhuz

High Voltage

Jam i Raschs Pakhuz

DaBoing
Band
E-Street
Jam
»The Boss« i Musikhuzet
To Mand Frem For En Trio:

Uffe Markussen
og Henrik Bolberg
Advarsel: Julefroko

Søndag 16. dec.
kl. 15:00

80,-/100,-

Lørdag 22. dec.
kl. 21:00

60,-/80,-

Tirsdag 25. dec.
kl. 23:00

30,- før midnat
50,- efter midnat

Onsdag 26. dec.
kl. 21:00

30,-/30,-

Torsdag 27. dec.
kl. 21:00

Tag din guitar, bas, stikker, mundharpe, saxofon eller violin med
eller blot kom og oplev den fantastiske atmosfære! Fri entre for
optrædende.

Det kan være svært, alt det man skal kunne, når man er ved at blive
stor. Børste tænder, tage tøj på og spise sunde rugbrødsmadder.
Men det hele går lidt lettere med en sang.

Der er knald på, når Danmarks førende Bruce Springsteen jam band
indtager scenen med et powershow af dimensioner, skabt i respekt
for og kærlighed til en af verdens største rocklegender.

Jazz i
Raschs
Pakhuz

Henrik Bolberg (trompet) og Uffe Marcussen
(tenorsax) har begge modtaget Danske Jazzkritikeres
pris, JASA-prisen.
Dette helt unikke kultband har taget de danske
festivaler med storm med fyldte festivaltelte og en
kæmpe fanskare til følge. Klassiske sømandsviser,
moderne tophits samt egne kompositioner bliver udsat for violin, harmonika, bægerklang og fællessang.

stgæster

Jacob Rathje har i snart 10 år været en af de drivende kræfter i
Young Comets og som fast »sideman« i Benny Holst trio har han bidt
sig fast som en af landets nye dygtige folk’ musikere.

RMB

En aften med Rytmisk Musik Bornholm. Som publikum er man med
til at spotte de helt nye talenter og bakker samtidig op om den gode
koncertstemning.

The Förders

Bandet består af Jesper Madsen, forsanger, Henrik Salinas, bas og
kor, Jens Leidecker, trommer og kor, Morten Schwennesen,
leadguitar og Frank Eriksen, keyboards.

Quantum
State
Rock i Raschs Pakhuz

Henrik Liep mødte Frank Larsen og Louis Carter på folkemødet
i Allinge og der opstod et venskab, som danner grundstammen i
bandet hvis navn betyder noget i retning af «i en tilstand af stor,
pludselig forandring».

70,-/90,- Blues i Raschs Pakhuz

70,-/90,-

Et rent rockshow, som kun AC/DC selv leverer det. Et stort show
som får publikum til at længes efter mere. Leveret af en flok garvede
unge fyre med masser af energi og live-erfaring.

Sømændene!

40,-/40,- Lokale helte i Raschs Pakhuz

Lørdag 15. dec.
kl. 21:00

Jesper Lundgaard (bas), George Robert (saxofon), Dado Moroni
(piano) og Alex Riel (trommer). Kvartetten spiller numre fra jazzens
standardrepertoire, inklusiv nogle velkendte titler fra bl.a. Dexter
Gordon, Bill Evans og John Coltranes.

Allan
Olsen
Trio

Blues i Raschs Pakhuz

Fredag 14. dec.
kl. 21:00

Stephen Quigg er tidligere medlem af den legendariske skotske folkemusik gruppe The McCalmans.
Med en enestående stemme kan man opleve ham
tryllebinde sit publikum.

Oplev Allan Olsen og hans fine sange i en relativt ny konstellation. Olsen tager nemlig ud med to af sine velprøvede
lejesvende, Per Chr. Frost på guitar, og Nicolai Land på
kontrabas. Repertoiret vil spænde bredt over Allan Olsens
store sang-katalog, og instrumenteringen være udvidet med
mange finurlige dimser og tangenter.

Søndag 2. dec. Dr. Friis Blues Clinic
kl. 15:00 feat.Jacob Rathje
60,-/80,Lørdag 8. dec.
kl. 21:00

Kom og lad børnene være med til at bage en kage
med Rosa, når hun og rødderne fra Rouladegade
spiller kagekoncert med sangene fra det populære
børne-TV-program på DR1 «Rosa fra Rouladegade».

Solo

Fredag 23. nov. FredagsJamSession
kl. 21:00 / FJS
Lørdag 24. nov.
kl. 13:00

Power rock’n’roll af den benhårde skuffe. Bandet udgav nyt album
i september og leverer et ualmindelig overbevisende og energisk
liveshow, som publikum sent vil glemme!

Skotsk folkemusik i Raschs Pakhuz

Alex Riel

Koncerten kommer til at favne både det nye album
samt hele 13 års album-, demo-, feature- og
EP-udgivelser. En garanteret setliste af format.
I anledning af Musikhuzets 20 års fødselsdag giver
vi en gratis lille øl / vand til alle på aftenen.

Unge talentfulde og anerkendte musikere, som sætter et fantastisk
højt musikalsk niveau og bidrager med et frisk pust til den traditionelle
jazzscene. Alle bandets medlemmer har en barndom og opvækst med
Louis Armstrongs musik til fælles. I anledning af Musikhuzets 20 års
fødselsdag byder vi på gratis lagkage til alle på dagen.

fra Rouladegade

100,-/130,- Rock i Raschs Pakhuz

30,-/30,-

Billetpris
er inklusiv
gebyr

Se også
bagsiden

To Mand Frem For En Trio:

Christoffer Appel
og Bent Haastrup

Jazz i
Raschs Mød to spændende solister, og Den Faste Trio, Thor
Pakhuz Backhausen, Michael Friis og Lars Juul, til en eftermiddag med jazz… Bent Haastrup (trompet og klaver) og
bornholmske Christoffer Appel (alt- og barytonsaxofon).

Télé
Rouge
Elektronisk pop i Raschs Pakhuz

Navnet ser fremmed ud, titlen er fransk, musikken er som fra en anden planet, og designet er retro-cool på en fræk måde. Gennemført
stramt og konsekvent i musik, sound og design.

Christmas Club
Bang Bang Live!

På med nissehuen og find bjælderne frem! Fra pult til puls - med
rensdyr, klejner og hvidt skæg. Aldersgrænse: 16+. Læs mere på
www.musikhuzet.dk

Jam i
Special FJS
Raschs
Christmas Jam Pakhuz

Sweethearts

270,-/300,- – Julegalla m.

Østkyst
Hustlers

Som altid kan man gå på scenen og optræde med
sit eget band, solo eller sammen med husorkesteret.
Fri entre for optrædende.
Det er højtidens bedste fest og en tradition på
Bornholm. Og så er rap-pionererne Østkyst
Hustlers klar til at spille live igen —
 denne gang
sammen med Sweethearts til årets julegalla.
Så glæd dig til at høre hits som »Hustlerstil«,
»Han får for Lidt« og »Hvor cool kan en Hvid
Mand blive«…

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

Hvis ikke andet er angivet: DØRENE ÅBNES 1 TIME FØR

Musikhuzet tager forbehold for ændringer og trykfejl!

VEND

