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gebyr
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Fredag 5. nov.
kl. 20:00

Jacob Groth

Fors. 70,-/dør 90,-

Fredag 5. nov.
kl. 22:00

60,-/80,-

Lørdag 6. nov.
kl. 21:00
Søndag 7. nov.
kl. 15:00

50,-

Lørdag 13. nov.
kl. 13:00

Live

Vinnie Who udsendte i august albummet
Then I Met You til almindelig anmelderros.
Den står på pop inspireret af bl.a. Michael
Jackson, disco og electronica.
Kristoffer Rylander har igen inviteret en håndfuld spændende
unge musikere til øen for at lave musikalsk hygge. Husorkesteret
åbner Jam'en hvor alle musikere, der har lyst, kan gæste scenen.

Pop/Rock Jam

Dr. Friis Blues Clinic

feat. Troels

Jensen

Søndagsjam for blues-elskere - med husorkesteret Friis, Backhausen &
Juul. Troels Jensen har spillet blues gennem snart 40 år, som frontfigur i
Delta Blues Band, og senere - med Billy Cross - Delta Cross Band. I anden
afdeling åbner scenen for andre musikere, der har lyst til at jamme med.
Alle kender Klods-Hans. Men hvem kender den medrivende musik,
som ligger gemt i hans eventyr? To klassiske sangere, en fløjtenist
og en accordeonist har nu gravet eventyrets musik frem fra de
finurligste gemmer.

Lydspor

30,-

spillesteder.dk

Jacob Groth - manden bag filmmusikken til ’Mænd, der hader
kvinder’-trilogien - sammen med Misen Groth på sang, Michael
Friis (bas), Klaus Menzer (trommer) og Søren Møller (keyboards).
Komponisten spiller selv alle akustiske og elektriske guitarer.

Vinnie Who
25,-
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Nordens spektakulære etno-punk orkester, der har den finskfødte Kim
Lørdag 13. nov.
Nyberg som kraftcenter og visuelt midtpunkt. Musik, der trækker på
Afenginn
kl. 21:00 60,-/80,rødder og en lang række traditioner, men som er helt sin egen.
Der venter jazz-elskere en helt unik oplevelse, når
Torsdag 18. nov. European Jazz Quintet
European Jazz Quintet feat. Joaquín Chacón & Ben
kl. 20:00 feat. Joaquin Chacon
Besiakov giver koncert. En enestående mulighed
n
de
ar
for at høre de fem fremragende musikere.
ga
120,ke
& Ben Besiakov
Svane
Bag det voldsomme navn gemmer sig Anders Mathiasen og Jacob BelFredag 19. nov.
lens. En stærk duo der har spillet sammen i forskellige konstellationer i et
Murder
(duo)
helt årti. Murder har netop udsendt deres tredje album “Gospel Of Man”.
60,-/80,kl. 22:00
Et af verdens største rockbands igennem tiderne er naturligvis
Lørdag 20. nov. NNedeilkøYliongu:ng
savnet af mange rockfans, og erstatningen er landets måske bedm
a
J
kl. 21:00
ste af slagsen og et af de mest sejlivede. Radioværten Alex Nyborg

150,-/170,-

Søndag 21. nov.
kl. 15:00

70,-/90,-

kl. 20.00
TV-optagelse

r

Fredag 26. nov.
kl. 20:00

Led Zeppelin Jam
Miles Davis Revival
v/ Mads la Cour

30,-

Lørdag 4. dec.
kl. 22:00
Søndag 5. dec.
kl. 15:00
Rasch's Pakhus

50,-

160,-/180,-

Hit med
80’erne

Gadehjørnet
Lind er med sine blot 21 år godt på vej til at indtage den elektroniske popSebastian Sebastian
rock scene med sin følsomme og udtryksfulde musik. Han betragter først og fremmest
60,-/80,Lind sig selv som elektronisk musiker og udfylder den elektroniske ramme »troubadurisk«.
Dr. Friis Blues Clinic
feat. Paul

Rasch's Pakhus

75,-/95,-

Onsdag 22. dec.
kl. 22:00

Banks

Søndagsjam for blues-elskere - med husorkesteret Friis, Backhausen & Juul. Paul
Banks mestrer som få den vanskelige solistrolle - hans pågående og medrivende guitarspil er i sandhed fremtrædende på den danske bluesscene. I anden
afdeling åbner scenen for andre musikere, der har lyst til at jamme med.

Rasmus Nøhr
Nedkøling: S

B Band

30,-/40,-

RMB

”Fra Kæreste Til Grin” er mere end blot ’album nummer
fire fra Rasmus Nøhr’. Det er sangerens mest tankefulde
til dato – et album, hvor han for første gang lykkes fuldt
ud som både musiker og historiefortæller. Og det er
kærlighedens skyld. Åh, den kærlighed.

”Reborn” kalder Bornblues aftenens tema hvor bandet inviterer dig
til at opleve et nyt ”Bornblues univers”. Oplev et sublimt live band der
kommer ud over scenekanten med masser af overskud og energi…

Bornblues

70,-/90,-

Søndag 19. dec.
kl. 15:00

Kulturhuset FREM, Svaneke. Billetter sælges også i Havnekiosken Svaneke.
(100,- medlemmer af Musikforeningen NoName)
Musikhuzet gentager succesen og slår dørene op for en forrygende, festlig og fornøjelig aften med de danske 80'er-hits fra det, der er kaldt dansk-rockens guldalder.
Numrene er blevet ny-klassikere og kan nu opleves for tredje gang i Musikhuzet.
Gadehjørnet er en farverig, multikulturel forestilling for børn (5-11 år)
om tre gademusikere som mødes tilfældigt på gaden. De bliver spillet
af top professionelle musikere som også i virkeligheden kommer fra tre
verdenshjørner - Japan, Israel og Ghana.

Lørdag 11. dec.
kl. 21:00

50,-

Lokale sangere/sangskrivere præsenteres
på scenen og »parres«
til gensidig inspiration.

Secret Oyster er tilbage på den danske musikscene med en energi
Secret Oyster Legendariske
og en spillelyst som få andre grupper i verden – efter en pause på 30 år.

160,-/180,-

Fredag 17. dec.
kl. 20:00
Lørdag 18. dec.
kl. 22:00

2&2

– Bornholmske duetter

Fredag 10. dec.
kl. 21:00

Rasch's Pakhus

Mads la Cour har for alvor markeret sig som en ener på den danske
såvel som den udenlandske jazzscene og denne søndag eftermiddag
oplever vi Mads i en helt særlig hyldest til Miles Davis.

Soluna Samay og Jesper Mejlvang - onsdag 24. nov.
Maria Sita og Mikkel Thomas - torsdag 25. nov.
Henriette Hansen Koefoed og Henrik Billing - fredag 26. nov.
50,- Begrænset antal pladser

120,-/140,-

Lørdag 27. nov.
kl. 21:00
Lørdag 4. dec.
kl. 13:00

Madsen med band har spillet for røde lygter siden 1989.

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

Rock ’N’ Charity

Velgørenhedskoncert til fordel for Børnecancerfonden
A Road To Damascus og Silence Of September supportes
af en række af de bedste bands fra den danske undergrund, samt etablerede navne fra den danske musikscene.

& komponisten Thomas Clausen danThomas Pianisten
nede i 2006 sin nye – og fjerde - jazztrio med
Clausen to unge stjerner i dansk jazz: bassisten Thomas
Fonnesbæk og trommeslageren Karsten Bagge.
Trio
- i samarbejde med Musikhuzet - slår dørene op for
Wall of Wonders Wonderfestiwall
endnu et brag af et arrangement. Tjek www.wonderfestiwall.dk

50,-/100,- efter kl. 23.00

Lørdag 25. dec.
kl. 23:00

Christmas
Special

Søndag 26. dec.
Kl. 21:00

Christmas Jam

25,-

Aktuelle DJ’s opbygger lydskulpturer fra pult til puls - med rensdyr, klejner og hvidt skæg. Forvent overraskelser, knus og visuelle
plays fra huzets VJ’s i løbet af natten.
Traditionen tro åbner vi scenen i Raschs Pakhus for alle der har lyst til
at give et nummer på deres akustiske guitar. Vi stiller instrumenter til
rådighed, og der er garanti for en hyggelig aften!

50,- Fri entré for optrædende

Søndag 26. dec.
kl. 22:00

60,-/80,-

Mandag 27. dec.
kl. 21:00

270,-/300,-

Bemærk:
Billetter købes på
www.bornholmbilletten.dk

Dobbeltkonc

ert

Télé Rouge
+Sleep Party People

Télé Rouge - Hvad sker der når franske fristelser tungekysser med håndspillet 8-bit futurisme?
Sleep Party People - et af de mest spændende danske
soloprojekter. Manden bag er Brian Batz.

Sweethearts
– Julegalla
Sammen med det farverige og forførende multitalent Pernille Højmark, leverer bandet et
uforglemmeligt sceneshow, hvor fest, stemning, humor og kærlighed går hånd i hånd til lyden
af Sweethearts’ updatede fortolkninger af gamle dansktop hits.

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

Hvis ikke andet angivet: DØRENE ÅBNES 1 TIME FØR

Musikhuzet tager forbehold for ændringer og trykfejl!

VEND

