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Fredag 31. okt. Suspekt
kl. 22:00 + DJ Er Du Dum
Eller Hvad

Fors. 195,-/Dørs. 230,-

Lørdag 1. nov.
kl. 21:00

Rie Rasmussen

80,-/100,-

Søndag 2. nov.
kl. 15:00

80,-/100,-

En koncert med Rie Rasmussen (Danser med Drenge) og Twiins byder på
swingende rythm and blues og rock and roll guitar, men også en afslappet
hyggelig stemning med plads til en god historie.
z
hu
t i Raschs Pak

Twiins

og

170,-/200,-

Søndag 2. nov.
kl. 14:00

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!

Intimkoncer

Rannok

Folkemusik

Rannok er kendt for deres intense drive og unikke samspil – forvent alt fra
råswingende polkaer til stemningsfyldte ballader og varmhjertede valse. Den
bornholmske spillemandsgruppe Folk og Fæ lægger ud.

+ Folk og Fæ
Dr. Friis Blues Clinic

Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis har gæster:
Perry Stenbäck, Grammyvindende guitarist, sanger, komponist og multiz instrumentalist. Pelle Fridell er producer, arrangør og komponist og spiller
hu
ak
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Blues i Ras
saxofoner, fløjter og klarinetter.

Perry Stenbäck
& Pelle Fridell

feat.

Fredag 7. nov. Sebastian
kl. 20:00 Trubadurens
Aften

250,-/275,-

Lørdag 8. nov.
kl. 21:00

En koncert med Sebastian er i en klasse for sig – han tryllebinder sit
publikum! Og i samværet med sangeren, sangskriveren og komponisten
oplever man på tætteste hold hvordan de smukke tekster, hans melankolske stemme og fabelagtige fingerspil på guitaren forenes og sammen giver
publikum en oplevelse, som sent glemmes.

195,-/250,-

Hit med
80'erne

100,-/120,-

Kresten Osgood
Kvintet

Søndag 9. nov.
kl. 15:00
Fredag 14. nov.
kl. 20:00

240,-/240,-

Lørdag 15. nov.
kl. 21:00

s Pakhuz

Jazz i Rasch

Thomas
Warberg
Comedy Tour

Rødt Lys
tour Support: Marwan

Søndag 16. nov. To Mand Frem for Den Faste Trio:
kl. 15:00 Johannes Wamberg &
90,-/110,-

Onsdag 19. nov.
kl. 20:00

80,-/100,-

Asger Laust Andersen
TV-optagelse:

Born-løgnske sange

& løgn-holmske historier 3

Fredag 21. nov. KLUBIEN
kl. 21:00 Soulcowboy
Pakhuz
195,-/250,-

Lørdag 22. nov.
kl. 21:00

70,-/90,-

Søndag 23. nov.
kl. 15:00

100,-/120,-

Fredag 28. nov.
kl. 21:00

Kun dørsalg: 30,-

Tour

Alto Madness

s Pakhuz

Jazz i Rasch

FJS

Jam i Raschs

Pakhuz

Simon Jul

io

Den Faste Tr

Der bliver gang i den, når Trolle og Tormod – med deres både seje, sjove og
lærerige koncert - sætte fut i børn og voksne med musik, der er inspireret af
chs Pakhuz reggae og hiphop samt lidt jazz, country og rock.
For børn i Ras
FÅ billetter!

Christopher

195,-/240,-

s Pakhuz
Søndag 7. dec. Emil de Waal,
Jazz i Rasch
kl. 15:00 Gustaf Ljunggren,

Lørdag 13. dec.
kl. 20:00

For 3. år i træk fejrer vi sæsonens højtid under temaet ”Op Under Jul”.
Simon Jul er komiker, skuespiller og ikke mindst en særdeles aktiv guitarist.
Søren Rislund startede i 1975 med Jan Monrad Totalpetroleum. Og han
gnaver en glimrende mundharpe. Søren og Simon deler her deres appetit på
saftig bluesmusik, -sang og humor med os.

Trolle og Tormod

Lørdag 6. dec.
kl. 21:00

170,-/200,-

Jens Søndergaard og Søren Høst har fra første gang de mødtes sidste år
haft en god musikalsk kemi. Jens Søndergaard og Søren Høst – altsax,
Thomas Bornø – klaver, Niels W. Knudsen – bas, Lars Juul – trommer.
Nanna Schou inviterer musikere og sangere til jamsession. Hun har taget en
god håndfuld musikere med til Bornholm, så der er en heftig base at spille
sammen med. Du er også meget velkommen som publikum.
Jammere har gratis adgang.

50,-/70,-

Fredag 12. dec.
kl. 21:00

Så fører Bjarne Kure an i en ny rundtur i det bornholmske sprog og i de små
bornholmske lokalsamfund. Underfundigheden lever i bedste velgående i
“Bornløgnska sânga & løgnholmska hestorjer 3”.
Begrænset antal billetter - kom venligst i god tid.

The Nurchers

80,-/100,- &

100,-/120,-

Den kun 22 årige guitarist Johannes Wamberg anses som et af de helt
store håb på den danske jazzscene. Asger Laust Andersen er en ung
tenorsaxofonist, der i stigende grad vækker opsigt på den københavnske
jazz-scene.
Pakhuz
Jazz i Raschs

The Nurchers spiller sange vi alle kender fra de sidste 6 årtier og er som
altid klar med et stærkt og varieret repertoire. Stilen er rock, pop, funk, soul
og reggae – krydret med et par hjemmerørte kompositioner.
Pakhuz Overskuddet fra denne koncert går ubeskåret til ”Glad jul” – et lokalt initiativ,
s
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Roc
der hjælper økonomisk trængte familier til en glad jul… Kom og rock og støt!

Søndag 30. nov. Dr. Friis Blues Clinic
kl. 15:00 feat. Søren Rislund
huz
i Raschs Pak
Lørdag 6. dec.
kl. 13:00

Liam O’Connor tager på sin første landsdækkende turné siden 2012 og
Bornholm er blandt hans stop på efterårets Rødt Lys Tour. L.O.C. får selskab
af Marwan, der har markeret sig som et af dansk raps vigtigste navne.

Stemmen bag nogle af Danmarks mest elskede hits – Jørgen Klubien –
træder nu i karakter, som det han altid har villet være: En hvid soulsanger.
Første single er ’Who Knew’.

s

Soul i Rasch

Kresten Osgood introducerer en helt ny kvintet, som vil tage mere udgangspunkt i Osgoods egne kompositioner og hans forhold til jazz. Erik
Kimestad – trompet, Mads Egetoft – sax, Jeppe Zeeberg – piano,
Johannes Vaht (SV) – bas, Kresten Osgood – trommer.
Her er der ikke plads til navlepillerier, indre dæmoner og polerede livsfilosofier. Thomas Warberg går direkte efter comedy’ens sjæl: Det latterligt sjove
– uden indpakning og fine fornemmelser. Han mener det dybt alvorligt, når
han siger, at comedy er helt til grin!

L.O.C.

320,-/360,-

I år er det 21 år siden, orkestret så dagens lys. Ikke desto mindre bliver Hit
med 80’ernes popularitet bare større og større for hvert år, der går. Nu er
det erfarne og særdeles kompetente orkester klar til igen at fyre op under en
80’er fest til bornholmerne.

Søren Kjærgaard & Nulle

Shaka
Loveless

Bandet debuterede på Copenhagen Jazzfestival 2011 og det blev en skøn
rejse i musik – både nykomponeret, improviseret, jazz, world, beat, Ellington,
Mingus, Chopin og alt, hvad hjertet kan begære. Deres debutalbum har nu
vundet en DMA for Årets Jazzudgivelse.
Det er en af landets mest roste liveperformere, der nu tager på Danmarksturné og til jul sætter sig ind i bussen, og rammer Musikhuzet Bornholm.
Support Jonas Rendbo kommer med ny lyd – mere melankolsk og dyster,
mere programmeret og elektronisk, mere r&b.

+ opvarmning

Anne Dorte
Michelsen
m. Weekendfædrene

195,-/250,-

Danmarks største mandlige pophåb har haft vokseværk siden sidste album
og i en alder af 22 år føler han sig endelig hjemme i sit musikalske udtryk.
Hvad enten det gælder hans flabede falset, de intime tekster, de sønderrivende rytmebunde eller dansetrinnene, der følger med.

Anne Dorte har samlet en række sange fra hele sin karriere, som hun fremfører ved en række intime koncerter over hele landet. Koncerterne spænder
over Tøsedrengenes store pophits, Venter på Fars humoristiske sange og
solokarrierens eftertænksomme og temperamentsfulde kompositioner.

Søndag 14. dec. To Mand Frem for Den Faste Trio: Jazz i Raschs Pakhuz
Rygterne om Martin Roy Wade musikalske format har bredt sig i jazzkredse
kl. 15:00 Martin Roy Wade &
og musikverden. Niels “Flipper” Stuart har deltaget i et halvt århundrede i
90,-/110,-

Lørdag 20. dec.
Kl. 21:00
Kun dørsalg: 40,-

Torsdag 25. dec.
kl. 23:00

25,-/40,-

Fredag 26. dec.
kl. 21:00

Kun dørsalg: 30,-

Lørdag 27. dec.
kl. 22:00
70,-/90,-

Niels ”Flipper” Stuart

Jule-RMB
Upcoming i

z

Raschs Pakhu

Christmas Club
Bang Bang Live!

den danske jazzverden med sin medrivende tenorsax.

Kom og støt op om de lokale musikere fra Rytmisk Musik Bornholm. Måske er RMB også noget for dig og dit band, hvor bands fra det Bornholmske
vækstlag får muligheden for at prøver kræfter med scenen. Alle er velkomne!
Siden 2007 har folk hvert år strømmet til for at være med
til dette uforglemmelige event! Musikhuzet har alle de
forgangne år været pakket til bristepunktet. Undgå den
vanvittige kø ved at købe din billet i forsalg!
Aldersgrænse: 16+.

På med nissehuen og find bjælderne frem! Kom til julehygge og jam.
Alle, der har lyst, kan gæste scenen og optræde med sit eget band,
solo eller sammen med husorkesteret!
z
hu
chs Pak
Fri entré for jammere.
Julejam i Ras

Christmas Jam
Télé Rouge
akhuz

p i Raschs P

Elektronisk po

Her mødes den nordiske fascination af fransk elegance i en lyd, der smyger
sig nonchalant omkring både underliv og følelsesliv. En virkelighed, hvor
retro og sci-fi går i et med længsel, melankoli og rocket energi.

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

