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I en flække udenfor Skanderborg bor fem unge sammen i et kollektiv. De udgør bandet Kalaset. 
I et lydunivers af nostalgisk 80’er synthesizer og indie prægede rytmer toner de frem fra under-
grunden og ud på scenen. I dette rum vil man tydeligt mærke den unge energi og kraft, som 
udspilles i en skarp vokal og et energibærende band. Med fængende melodier og tempofyldte 
numre inddrager de tilskuerne i Kalasets musikalske univers.

Vi er stolte af at kunne præsentere årets vildeste elektroniske påske arrangement. Dediker natten 
til: Stærkt live dj-line up, det svedigste lysshow og bastante rytmer fylder luften med mega-energi på 
dansegulvet. Vi ses til en uforglemmelig eksklusiv påskeevent. Line up TBA – se musikhuzet.dk.
Bemærk: Du skal være fyldt 16 år for at komme ind, vi tjekker ID!

Få en nostalgisk fest med tramp og bas-arm, når en af Danmarks bedst sælgende Djs åbner posen 
med hits som ”The Whistle Song”, ”Lollipop” og ”Doggy Style”! Tilbage i 2000 valgte DJ Aligator at 
brænde 180 cd’er med “The Whistle Song”, da ingen pladeselskaber troede på singlen. De 180 cd’er 
sendte Aligator ud til alle danske DJ’s, og så gik det ellers stærkt.

Sange fra Skotland og den vide verden – en aften i folkesangens navn. Hvad enten det er traditionelt 
eller nyere materiale er kendetegnet for The Quiggs den melodiske sang og den gode historie. Her 
serveres sange, hvor sjælen når med.

Genoplev nogle af JOHN MOGENSENs bedste evergreens, når Rasmus Bjerg, i rollen som den 
folkekære sanger, fylder scenen med folkelig musik og festlig stemning. Rasmus Bjerg har mange 
talenter. Et af dem er hans vidunderlige fortolkning og fremføring af John Mogensens tidløse  
klassikere. En aften fyldt med fællessang, tilsat en øl eller to og med hans to medmusikanter 
Nicholas Findsen og Lars DK sikrer han i den grad kvalitet og respekt om John´s sange.

Karl Kristian fra Hvide Sande spejler sin musik og tekster i det jordnære. Med inspiration 
fra egnsfæller og ikoner som Johnny Madsen og Allan Olsen skriver Karl Kristian sig 
direkte ind i en folkekær tradition af trubadurer, som formår at formidle små åbenbaringer 
gennem dagligdagens trummerum.

Efter en hæsblæsende sommer foran tusindvis af jublende publikummer på toneangivende 
festivaler som Roskilde Festival, Northside, Heartland, Musik i Lejet og Smukfest, har 
Dopha udgivet sin nyeste single ´Frenemies´, der gik direkte ind som ’Ugens Uundgåelige’ 
på P3.

Måske så du og dine børn MGP fra Næstved Arena. Musikhuzet er glade for at vi nu kan 
offentliggøre at både vinderen Sophia, og nr. 2 Gustav og Magne samt 3. pladsens  
Dysseband deltager i showet i Musikhuzet St. Bededag den 5. maj kl. 19.00.  
Sophia på 12 år blev en suveræn vinder med melodien ”Det banker”. Sophia lærte sin første 
sang, da hun var to år gammel, og hun har set MGP, så langt tilbage som hun kan huske.

To af de bedste live-rappere herhjemme med en af spillets varmeste producere i ryggen. 
Der har været suveræn stemning til hele showet, der cementerer Binær som en fuldfed 
gruppe, der står på sine egne ben, og ikke bare et sideprojekt.

Vi kan med stolthed præsentere en af dansk musiks mest nærværende stemmer – 
Alberte Winding, som med sin varme og poetiske sensitivitet har rørt generationer 
af voksne og børn i mere end 35 år. Albertes sange om at finde kærligheden, om at 
holde gamle og nye venner i hånden, om de mørke dage og de lyse nætter, bliver 
kædet sammen af små anekdoter.

Musikhuzet og Klemens Kro i nyt samarbejde. Musikhuzet er Bornholms regionale spillested 
og afvikler koncerter over hele Bornholm. Da Musikhuzet henvendte sig om et samarbejde om 
en koncert, var Linette og Rasmus straks med på ideen.
Bemærk sted: Klemens Kro, Klemens Storegade 12, 3782 Klemensker

Henrik Milling & Nicolai Molbech er Danmarks to funk masters! OG NU ER DE TILBAGE! Kendt 
fra programmerne FUNKSHOWET & ”FONK! det er lørdag”. Der er dømt 100% danse garanti. 
Milling & Molbech servere 3 timer med alt det bedste fra funkens verden og alle de store disco 
klassikere. Musikhuzet omdannes denne aften til et stort Studio 54 med drinks og lysshow fra de 
sprøde 70’er og de unge 80’er.

I mere end 50 år har Burnin Red Ivanhoe været et fast begreb i dansk musik. Altid genkendelig, altid 
udtryk for en bestemt måde at gå til musikken på, en unik lyd og en særlig holdning til det at spille 
musik for publikum. I begyndelsen hed det syrerock. I dag er det en del af kulturarven. Det nye er . . . 
at der heldigvis ikke er ret meget nyt: Energien er usvækket og repertoiret langtidsholdbart. Burnin Red 
Ivanhoe er blandt de få bands i hele verden, der i levende live har stået distancen siden midt i 60’erne.
Bemærk sted: Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

Plaguemace er et af de seneste skud på den danske scene for dødsmetal. Og sikke et skud. 
Bandet, der har deres rødder i Horsens, formidler på brutal vis genren i deres intense scene-
show. Med andre ord skal man være særligt atletisk begavet for at undgå deres pestbefængte 
morgenstjerne, når først de indtager en scene.

Pianisten Henrik Gunde har skabt en lille perle af en trio. Stilen kan betegnes som melodisk 
lyrisk triojazz med en tydelig skandinavisk tone. En slags rejse med inspirationer i det nordiske 
landskab, med en tydelig melankoli, men også med smil, varme og med referencer til de lange 
lyse sommernætter.
Line-up: Henrik Gunde (Piano) - Jesper Bodilsen (Bas) & Morten Lund (Trommer)

Kunsti er en dansk pop/rock duo der med deres liveband leverer ørehængende melodier. Deres 
tekstunivers tager udgangspunkt i poesi med inspiration i ungdommen, livet og alt imellem. Derfor 
har bandet både catchy, ungdommelige popmelodier, men også mere nænsomme og sårbare 
titler. Kunsti blev dannet i marts 2022 af Jonathan Petersen og Jonas Brandt. Allerede i april havde 
gruppen deres debutkoncert foran et udsolgt Raschs Pakhus. Kunsti er derudover aktuelle på dette 
års karrierekanonen, hvor deres sang “Ideen Om Dig” er blevet anbefalet af DR.

STJERNESKUDDET MAS KLAR MED SINE STØRSTE KONCERTER TIL DATO
“MAS er kommet langt, og det er kun et spørgsmål om tid før han går fra undergrundsrapper til det helt 
store gennembrud.” skrev Bands of Tomorrow i den 5-stjernede liveanmeldelse af stortalentets seneste 
koncert. MAS er ét af de største talenter på den danske hiphopscene lige nu, og efter at have ulmet i 
undergrunden de sidste par års tid, er han klar til at vise sig frem for hele Danmark.

Hr. Skægs bedste ven Vinter har forberedt en kæmpe overraskelse til Hr. Skæg, med sang og musik 
og en stor gave og alle er inviteret til at komme, for jo flere der er med, jo bedre. Vinter garanterer at 
dagen bliver en dag som ingen glemmer. Men ikke alt er som det skal være. Hr. Skæg har gennem 
hele sit liv båret på en stor hemmelighed. Det bliver på alle måder en dag som ingen kommer til at 
glemme!

Kom og oplev to timers højt humør og høje grin, når en håndfuld af Danmarks sjoveste upcoming 
komikere kommer til Bornholm og laver stand-up. Der vil både komme rutinerede komikere, nogen 
du måske kender fra nettet, og nogen nye upcoming talenter som du vil blive glad for at opdage 
før alle andre. Vil du have en afen i godt selskab og få trænet lattermusklerne, så køb en billet til 
dig og den du bedst kan lide at grine med.

THE HEAT-MAKERS INVITERER TIL DANSEAFTEN SOM I DE GODE GAMLE DAGE.
I forlængelsen af udgivelsen af The Heat-Makers nye album Cry to Me inviterer det Bornholmske 
orkester til en festlig aften i Musikhuzet. Dansegulvet er gjort klar, øllene er på køl og stemningen 
er i top når orkesteret tager hul på deres 17. sæson med nye numre og brylcreme i håret.

Bjarne Kure synger denne aften sange af Kim Larsen, Sebastian, Bjørn Afzelius og Cornelis 
Vreeswijk. Undervejs fortæller Bjarne om de 4 kunstnere – og om hvordan de 4 sangskrivere hver 
især har påvirket Bjarnes indgangsvinkel til musikken. Der kommer sange som alle kender og kan 
synge med på – og der kommer også sange som nogle måske ikke kender. Mange kvinder bliver 
præsenteret for publikum fra scenen – f.eks. Nanna, Rose, Juanita, Felicia, Veronica og Kvinde Min.

Sangerinde, musiker og sangskriver. Gunni Torp skriver moderne viser, smædesange og kærligheds-
hymner. Jagten går gennem hjertesorger, ensomhed, venner, løgne, børn, kvindeliv, natteliv og hver-
dag for at finde det hele menneske. Det er folkemusik af den knugende slags – med spor til balkan, 
blues og 70’ernes beatmusik.
Bemærk sted: Månen, Christiansø, 3760 Gudhjem

Tantholdt har siden 2003 været international korrespondent i 
diverse konflikt-, krigs- og katastrofeområde.

Kom med til en aften med dybde og bredde i Raschs Pakhuz, når vi præsenterer tre  
spændende navne – læs mere på musikhuzet.dk 
Koncerten er en del af AuditionDays, der arrangeres af ORA (Organisationen af Rytmiske 
Amatørmusikere), og som er støttet af Statens Kunstfond.

I foråret 2023 udsendes en række singler efterfulgt af et album. Juncker er i topform, skriver 
fantastiske sange og synger direkte ind i dit hjerte. Juncker er for alvor kommet op i publikums 
bevidsthed, da han i 2022 tog det modige valg at deltage i Dansk Melodi Grand Prix med sit 
eget nummer ’Kommet For At Blive’. Sidst i 2021 udsendte Juncker sine allerbedste sange på  
et album, som hedder ”Længere Nede Ad Vejen”. 
Bemærk sted: Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

I dette nye foredrag med Emil Midé Erichsen kommer tilhørerne med på en tur mod de nordligste 
breddegrader. Corona og krigen i Ukraine giver udfordringer og planerne må ændres i sidste øjeblik, 
men rejsen ind i nogle af livets store spørgsmål bliver kun styrket af bumpene på vejen. Og bliver en 
påmindelse om, hvor vigtigt det er at tage stilling og tage livet i egne hænder.

Punk/Rock trioen Mugly Fox spiller energisk rockmusik med et twist af punk. Bandet består af 
Emil Puris (Guitar & Vokal), Oliver Bjerrehuus (Bas) og Jonas Østergaard (Trommer).  
Sammen forsyner Mugly Fox publikum med energiske sange, hvor kombinationen af harmoniske 
melodier går hånd i hånd med en dynamisk og stærk optræden. Det er en imponerende trio som 
har udviklet deres egen rå lyd, og det er tydeligt at de elsker at spille sammen.

Den 2. juni kommer Nordly til skønne Svanekegaarden og giver en stemningsfuld koncert i 
den lyse forsommeraften. Nordly er en svensk/dansk indie/folkduo med base i København 
som består af AnnaMia Lindblom (Sverige) på sang, mundharmonika og guitar. Frederik 
Breith-Mortensen (Danmark) på klaver, guitar og sang. Nordly’s lyd kan beskrives gennem 
ord som: nærværende, klar, enkel, blød og varm. 
Bemærk sted: Svanekegaarden, Skippergade 6, 3740 Svaneke. Døren åbner kl. 18:45.

Frankie Sixfinger er et sprudlende og dynamisk Blues’n Boogieband, som er inspireret af flere 
forskellige genrer – og er et produkt af kærlighed til Blues, Soul og først og fremmest Boogie 
klaver. Det bliver mestret af selveste Frankie Sixfinger og hans livsbekræftende og virtuose 
Pianoextravaganza.

2023-2

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
Entré er incl. billetgebyr – ekspeditionsgebyr kan tilkomme

VEND

Lørdag 1. apr.
kl. 20:00

Forsalg/dørsalg 150,-/175,-

Torsdag 6. apr.
kl. 22:00

Lørdag 8. apr.
kl. 21:00

195,-/250,-

Lørdag 15. apr.
kl. 20:00

150,-/175,-

Fredag 21. apr.
kl. 20:00

295,-/310,-

Fredag 28. apr.
kl. 20:00

120,-/150,-

Lørdag 29. apr.
kl. 21:00

150,-/175,-

Fredag 5. maj 
kl. 19:00

160,-/200,-

Lørdag 6. maj 
kl. 21:00

120,-/150,-

Fredag 12. maj 
kl. 20:00

270,-/300,-

Lørdag 20. maj 
kl. 22:00

198,-/248,-

Lørdag 10. jun.
kl. 21:00

150,-/175,-

Søndag 2. apr.
kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 7. apr.
kl. 21:00

120,-/150,-

Fredag 14. apr.
kl. 21:00

150,-/175,-

Søndag 16. apr.
kl. 13:00

125,-/150,-

Torsdag 27. apr.
kl. 19:00

95,-/125,-

Fredag 28. apr.
kl. 20:00

145,-/175,-

Torsdag 4. maj 
kl. 20:00

150,-/150,-

Fredag 5. maj 
kl. 20:00

120,-/150,-

Torsdag 11. maj 
kl. 19:00

309,-/309,-

Lørdag 13. maj 
kl. 20:00

50,-/100,-

Torsdag 25. maj 
kl. 19:00

299,-/299,-

Lørdag 27. maj 
kl. 20:00

80,-/100,-

Fredag 21. jul.
kl. 20:00

150,-/175,-

Foredrag

RASMUS TANTHOLDT 
– Fortællinger fra Verdens Brændpunkter

UDSOLGT

UDSOLGT

CLUBBING
Årets største disco & funk party med 

MILLING 
& MOLBECH

Fredag 19. maj 
kl. 20:00

130,-/150,-

Fredag 19. maj 
kl. 20:00

180,-/200,-

Søndag 28. maj
kl. 20:00

160,-/180,-

Fredag 2. jun.
kl. 19:30

80,-/100,-
Metal i Raschs Pakhuz

PLAGUEMACE
Blues i Musikhuzets hyggelige gårdhave

FRANKIE 
SIXFINGER 
& The Offenders

Troels Skovgaard (guitar/vokal) er singer/songwriter, guitarist arrangør, producer med tre soloalbums 
i bagagen og skriver iørefaldende sange i country/pop genren tilsat blues og en knivspids jazz. Han 
har siden 2011 indtaget den tavse hjørneplads, bevæbnet med jazz-guitar i “Ørkenens Sønner”.
Line-up: Troels Skovgaard (vokal, guitar) - Michael Sunding (pianist) - Dan Rasmussen (bas)  
& Niels Ratzer (trommer)
Bemærk sted: Domen, Kampeløkken Havn, Allinge

Blues i Allinge

TROELS SKOVGAARD 
& Friends 
– I DOMEN

Pop

THOMAS 
BUTTENSCHØN

Lørdag 27. maj 
kl. 20:00

150,-/175,-


