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Fredag 5. sep. Rock i Raschs Pakhuz
kl. 20:00 Peter Viskinde akustisk

Fors.: 160,-/Dør: 195,- feat. Steffen

Kom tættere på Peter Viskindes sange. Fra
“Savner En Som Dig” over “No Peace Like In
Heaven” og “Fight For Your Love“ til “Hele Vejen
Hjem” og “Årets Første Sommerdag“.

van Norde

Nanna Schou inviterer musikere og sangere til jamsession. Hun har taget en god
Lørdag 6. sep. Jam i Raschs Pakhuz
håndfuld musikere med til Bornholm, så der er en heftig base at spille sammen
kl. 21:00 Kun dørsalg: 30,- FJS
med. Du er også meget velkommen som publikum. Jammere har gratis adgang.
Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis har gæster:
Søndag 7. sep. Blues i Svaneke
Troels Jensen (vocal) og H.P. Langes (guitar) samarbejde er sublimt og årelangt, og
kl. 14:00 Dr. Friis Blues Clinic sangene får gerne en historie med på vejen, når de to skiftes til at tage mikrofonen

(bemærk tidspunkt) feat. Troels Jensen & H.P. Lange
80,-/100,- Billetter sælges også i Havnekiosken i Svaneke

og sammen spiller deres blanding af Blues, Boogie & Spirituals.
Sted: Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke.

Torsdag 11. sep. Jazz i Raschs Pakhuz
kl. 20:00 Nikolaj Bentzon Trio
100,-/120,-

+ solist Søren Høst
Bornholms Kulturuge

Fredag 12. sep.
kl. 20:30 Åbningsarrangement:
100,-/125,-

Søndag 14. sep.
kl. 15:00
100,-/125,-

Hårdtswingende og medrivende 60’er-bluesy jazz á la Horace Silver
m.fl. Espen Laub von Lillienskjold: trommer, Jakob Roland Hansen:
kontrabas, Nikolaj Bentzon: klaver, Søren Høst: saxofon.

Barok og Fortællerpop

Jazz i Raschs Pakhuz

Morten Haugshøj Kvartet

Bjarne Mogensen og Andrea Pellegrini er gået sammen om et program med barokken i højsædet. Thomas Buttenschøn er denne gang
akustisk og solo – med guitar, helt nye sange og gode historier.

Udadvendt, energisk med en moderne swing-sound og stor inspiration
fra New York. Morten Haugshøj: guitar, Michael Bladt: saxofon,
Thomas Sejthen: bas, Jesper Bo Knudsen: trommer.

I år har Annisette fra legendariske Savage Rose sagt ja til at gå i en
dialog med Danmarks King of Freestyle and Rap: Mr. Per Vers. DerudTorsdag 18. sep. kl. 20:00 295,-/320,- over har en af de mest spændende musikere på indiescenen, Cæcilie
Trier, og den unge fremadstormende bornholmske kunstner Heidi
Udenfor Sæsonen på Månen (UDSOLGT) Mattsson sagt ja til at deltage i koncertrækken. Tovholder, sanger og
Fredag 19. sep. kl. 20:00 520,-/550,- sangskriver Steffen Brandt lover – ud over godt vejr i hele kulturugen
– også stof til eftertanke og nok at snakke om, over de saltstegte sild
Udenfor Sæsonen i Musikhuzet
i de kommende lange kolde vintermåneder. Alle bakket op af Udenfor
Lørdag 20. sep. kl. 20:00 295,-/320,- Sæsonen bandet under ledelse af bl.a. Gustaf Ljunggren.

Udenfor Sæsonen i Kyllingemoderen

Søndag 21. sep. To Mand Frem
kl. 15:00 – Tao Højgaard
90,-/110,-

& Mads Hyhne

Fredag 26. sep.
Sara Grabow
kl. 21:00 synger
Sebastian
100,-/130,-

Den Faste Trio i Raschs Pakhuz
Tao Højgaard er en ung sprudlende guitarist, som kan og vil føre sig frem med Joe
Pass-agtig ynde omkring Den Faste Trios fine gamle standardkatalog – samt eksempler på hans spektakulære Ambience-univers. Mads Hyhne, basunist og komponist
har spillet i utallige jazzkonstellationer med en personlig, meget melodisk stil.
Nu kan du opleve Sara Grabow fortolke sin far
Sebastians sange med stor indlevelse og selvfølgelighed. Sangene får dog også et twist, så Sebastians
ord og melodier opleves igen på nye måder.

Lørdag 27. sep. Upcoming i Raschs Pakhuz
RMB
kl. 20:00 Kun dørsalg: 40,Søndag 28. sep. Jazz i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 Jan Harbeck
100,-/120,-

Fredag 3. okt.
kl. 21:00

Der er masser af guitar og rock’n’roll, når Sea og Lucer fra BH/KBH
gæster øen. Begge bands tordner frem på de danske scener og har
sikret sig pladekontrakt.
Den store offentlighed har fået øjnene op for tenorsaxofonisten,
og kvartetten har siden spillet landet tyndt.
Line-up: Jan Harbeck: tenorsaxofon, Henrik Gunde: piano,
Eske Nørrelykke: bas, Anders Holm: trommer.

Quartet

Kidd

140,-/170,-

Lørdag 4. okt. 80'er fest!
kl. 21:00 Nadia Stein's
175,-/200,-

Nadia Stein var forsanger i NEWS i perioden 1988 -1995, hvor orkestret
udgav 4 albums og toppede med hits som 1000 Kys, Alle Andre Si'r,
Helt Alene, Her Er Min Sang Til Dig, Sig Mig Hvem Du Elsker, Drømme
og Crazy Lazy City.

NEWS

Søndag 5. okt. Den Faste Trio i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 Dr. Friis Blues Clinic

80,-/100,- feat. Kenn Lending & Niels Harrit

Søndag 5. okt.
kl. 15:00 Norrøn

Fredag 10. okt. Rock i Svaneke
kl. 21:00 Effy & Eliten
Lørdag 11. okt.
kl. 22:00

Billetter sælges også i Havnekiosken i Svaneke

Det trofaste publikum, der har fulgt bandet igennem de nu 29 år turen indtil nu
har varet, ved at bandet er noget for sig selv. Spilleglæde og gode sange i rigelige
mængder – det er og har altid været opskriften på en aften i det gode selskab.
Sted: Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

The
Blue Van

120,-/150,-

Kenn Lending begyndte at spille guitar i 1963 inspireret af sin storebror
og Jørgen Ingmann, og har siden spillet landet tyndt med egne bands,
bl.a. med Niels Harrit, som er musiker og kemiker, lic.scient. og lektor
emeritus ved Københavns Universitet. Han spiller tenor- og barytonsaxofon, fløjte, keyboard og sav.
Nordisk folkemusik - både traditionelt og nykomponeret - og musikken
kan beskrives med ordene: Meditativt, swingende, luftigt, kraftfuldt og
legende. Improvisativt folkemusik med et glimt i øjet.

80,-/100,-

70,-/90,-

Det populære undergrundsfænomen Kidd er tilbage med et yderst
kraftfuldt hold med på scenen: Stunn Gunn, Eloq, Temu og Abdullah S.
Så vær klar til at hoppe med på ”Ik’ Lavet Penge”, ”Kysset med Jamel”,
”Nordhavn”, ”Brunt Øje” og alle de andre hits!

Onsdag 15. okt. For børn!
kl. 14:00 HeartBeat

De blev dannet i 1996 i den nordlige del af Danmark. Fire drenge fra landet, der gik sammen for at spille musik, fordi de ikke havde noget bedre
at lave... De blev gode, har netop udgivet deres 5. album og turnerer i
hele verden.

50,-/70,-

Kan man lave en bas ud af nogle rør og en fluesmækker? Kan man spille
på chips? Og hvad er en flaskofon? Stomp- og performancegruppen
HeartBeat åbner dørene til deres magiske univers og flytter grænserne
for hvad der skal til for at lave musik.

50,-/70,-

Børnene bidrager med ideer og forslag under koncerten og bliver på
den måde med-skabere af handlingen med afsæt i de fantasibilleder og
stemninger musikken skaber. Musikeventyret med erfarne jazzmusikere.
Sted: SKIBET (Nexø Frikirke), Købmagergade 27 C, 3730 Nexø

Torsdag 16. okt. For børn i Skibet
kl. 13:00 Musik, Eventyr

og Unoder

Fredag 17. okt. Velgørenhedskoncert
kl. 21:00 Rock’N’Charity:
60,-/80,-

A Road To Damascus

Lørdag 18. okt. Sing
kl. 20:00 Sing
200,-/250,-

Et af Danmarks mest markante nye rockbands, A Road To Damascus, spiller ved
Rock’N’Charity, der for 4. år rammer spillesteder landet over. Formålet med touren
er at skabe øget fokus på kræftramte børn og unge, og derudover at rejse et maksimalt overskud, der går ubeskåret til Børnecancerfonden.

Sing

Søndag 19. okt. To Mand Frem:
kl. 15:00 Bob Rockwell &
90,-/110,-

Francesco Cigna

Mange gode ting opstår, når man vil lave noget for sjov, og sådan kan
man sige, at det er gået for Sing Sing Sing, der består af: Sascha
Dupont Connor, Lonnie Kjær, Alex Nyborg Madsen, Ivan Pedersen
og Søren Jacobsen.
Den Faste Trio i Raschs Pakhuz
Bob Rockwell, amerikansk tenor- og sopransaxofonist med bopæl i
Danmark siden 1983. Sicilianeren, Francesco Cigna har gjort sig bemærket for sin passion for den klassiske jazzguitar tradition.

Fredag 24. okt.
kl. 21:00 Joey Moe
195,-/250,-

Soultalentet Joey Moe har haft mere end 1000 shows på venues i indog udland og er top aktuel. Nu drager han på sin første akustiske turné
nogensinde, der præsenterer en ny side af den populære R&B sanger.
Joey Moe er blandt de mest eftertragtede live acts i Danmark.

Lørdag 25. okt.
kl. 21:00 Bryan Adams Tribute
165,-/185,-

”Summer of 69” - “Everything I do” - “Run to you” - “Cuts like a knife” “Heaven” og “Kids wanna rock” er blot et lille udpluk af en perlerække af
hits fra den legendariske rockstjerne, der her hyldes med engagement,
professionalisme og en uovertruffen indlevelsesevne.

80,-/100,-

Med fokus på barytonsaxofonen er musikken lyrisk, imødekommende
og overvejende enkel. Lineup: Per Møllehøj: guitar, Søren Dahl: guitar,
Tapani Toivanen: bas, Andreas Fryland: trommer, Aske Drasbæk:
barytonsaxofon.

Søndag 26. okt. Jazz i Raschs Pakhuz
kl. 15:00 Aske Drasbæk Group
Fredag 31. okt. Suspekt +
kl. 22:00 dj Er Du Dum
195,-/230,-

Eller Hvad

Danmarks ubestridte hiphop elite Suspekt, er klar med et nyt album og
et hav af gamle klassikere kan opleves live, når de til efteråret drager
land og rige rundt for at forpeste dansken med endnu en omgang hæsblæsende hiphop som man skal lede længe for at finde et sidestykke til.
DJ Er Du Dum Eller Hvad varmer op!

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
Entré er incl. billetgebyr – ekspeditionsgebyr kan tilkomme

