
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

Tir. 7. & ons. 8. jan. 
kl. 19:30 

Søndag 19. jan. 
kl. 15:00

95,-/120,-

Lørdag 25. jan. 
kl. 20:00

270,-/310,-

Lørdag 1. feb. 
kl. 20:00

150,-/175,-

Onsdag 5. feb.
kl. 19:00

279,-/279,-

Fredag 7. feb.
kl. 20:00

175,-/200,-

Søndag 9. feb.
kl. 15:00

150,-/175,-

Lørdag 15. feb.
kl. 13:00

40,-/60,-

Søndag 16. feb.
kl. 15:00

120,-/140,-

Lørdag 22. feb.
kl. 20:00

80,-/100,-

Fredag 28. feb.
kl. 20:00

120,-/150,-

Søndag 1. mar.
kl. 15:00

120,-/140,-

Fredag 6. mar.
kl. 20:00

140,-/160,-

Fredag 13. mar. 
kl. 21:00

80,-/100,-

Søndag 15. mar.
kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 20. mar. 
kl. 20:00

250,-/280,-

Lørdag 21. mar. 
kl. 20:00

245,-/275,-

Tirsdag 24. mar. 
kl. 19:00

279,-/299,-

Lørdag 28. mar. 
kl. 13:00

40,-/60,-

Lørdag 18. jan. 
kl. 20:00

Forsalg/dørsalg: 100,-/125,-

Fredag 24. jan. 
kl. 22:00
Kun dør. 125,-

Fredag 31. jan.
kl. 20:00

245,-/275,-

Søndag 2. feb. 
kl. 15:00

120,-/140,-

Torsdag 6. feb.
kl. 20:00

200,-/200,-

Lørdag 8. feb.
kl. 20:30 – 24:00

50,-/50,-

Fredag 14. feb.
kl. 20:00

275,-/325,-

Lørdag 15. feb.
kl. 20:00

220,-/250,-

Fredag 21. feb.
kl. 20:00

270,-/325,-

Mandag 24. feb.
kl. 16:00

125,-/150,-

Lørdag 29. feb.
kl. 21:00

90,-/140,-

Fredag 6. mar. 
kl. 19:00

95,-/120,-

Lørdag 7. mar. 
kl. 20:00

80,-/100,-

Lørdag 14. mar.
kl. 20:00

295,-/325,-

Torsdag 19. mar.
kl. 19:00

245,-/245,-

Lørdag 21. mar. 
kl. 13:00

120,-/150,-

Søndag 22. mar. 
kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 27. mar. 
kl. 21:00

260,-/300,-

Lørdag 28. mar. 
kl. 21:00

120,-/150,-

Andreas Tophøj og Anders Ringgaard har spillet sammen i 10 år i folk-kvartetten BASCO og i 
songwriter-gruppen GRØNT LYS. De elsker begge den traditionelle folkemusik såvel som den mere 
eksperimenterende musik indenfor genren og møder publikum med et drive og en spilleglæde, der 
får enhver til at rocke med, når de udfordrer instrumenterne med spændstige harmonikagrooves og 
gnistrende melodier i violinen. BEMÆRK STED: Åhuset, Kontakthuset, Gregersgade 5, Aakirkeby

Claus Hempler slog allerede som helt ung sit navn fast som sanger i det succesombruste band 
Fielfraz. Siden har Hempler udgivet en håndfuld klart definerede soloplader, der har givet ham ry 
som en af vores store, stildannende sangere. Claus Hempler har skrevet sange på sit moders-
mål dansk for første gang nogensinde, og han har lavet et helt album af dem.

Wafande er blevet et velkendt ansigt i de fleste danske hjem. Hans store gennembrud kom 
i 2011 med det guldcertificerede debutalbummet ”Du Ved Det” inkl. hittet ”Gi’ Mig Et Smil”. 
Sidenhen har flere hits fulgt trop: ”En Anden”, ”Uartig”, ”Django” og ”Se Mig I dag”. Han afslutter 
sin flotte karriere med et sidste album og en sidste tour i 2020.

På nye eventyr med sne, polarkulde og dyk i iskoldt vand. Tag 
med Mikkel Beha på en spændende, underholdende og ikke 
mindst tankevækkende rejse ud i den ekstreme og smukke 
nordiske natur. 

Tilbage i februar 2014 spillede de to orkestre sammen til et brag af et arrangement i Musikhuzet. 
Ligesom dengang vil der være masser af musik fra en svunden tid, og publikum vil blive ført 
tilbage til en tid, hvor der stadig kunne købes brylcreme hos købmanden, og der var jernbaner 
på Bornholm. 

Ole Matthiessen Trio har eksisteret siden 1967 med skiftende besætninger. Omkring 30 bassister 
og trommeslagere har gennem årene spillet i trioen. De senere år har Ole Matthiessens trio spillet 
lejlighedsvise job på mindre københavnske jazzsteder med et repertoire af egne kompositioner.
Line up: Ole Matthiessen (p), Jørgen Johnbeck (b) og Ole Streenberg (dr)

Kan man virkelig spille så hurtigt på guitar, at der springer gnister, og køre så hurtigt i hestevogn 
at den brænder? Ja, det siger i hvert fald historien om den omrejsende musikant Django, som 
trioen Papa Kotji med fuld skrue på guitar og følelser spiller og fortæller til denne koncert. 

Jazz i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, og 
dagens gæst: Jan Harbeck har sin egen quartet, som spiller moderne akustisk jazz med et 
varmt, nærværende og personligt udtryk. Kendetegnet for Jan Harbecks kompositioner er, at den 
stærke melodi og den til tider melankolske dramatik er i centrum.

Luna Ersahin er født ind i et liv med to kulturer som afsæt. Med en dansk mor og en kurdisk far 
fra Tyrkiet, hviler i hendes stemme en fortælling om helheden i de to halvdele. Som frontkvinde i 
trioen AySay er det det samme budskab, der udleveres i et fængslende lydunivers, hvor østlige 
og vestlige traditioner blandes.

I over 50 år har den bornholmske musikduo Henning og Ann-Cathrin spillet bornholmske sange 
og melodier. Snyd ikke dig selv for den måske sidste koncert med Henning og Ann-Cathrin i 
Musikhuzet. Til koncerten medvirker Joel Pepke Andersen og Ebbe Torgersen.

Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio og dagens gæst: H.P. Lange er efterhånden en 
veteran på musikscenen i Danmark. I omkring 30 år har han været omrejsende bluesmusiker.

Der er tale om et nyt SJOV, hvor Bjarne Kure vender tilbage til det oprindelige koncept med 
Borrinjløgnska sânga å løgnholmska hestorjer. Nye og gamle bornholmske sange, bundet 
sammen af kryptiske historier, hvor trang til latter kan forekomme. 

En idé om at sætte musik til tekster af Michael Strunge blev startskuddet til bandet Rigmors 
vision om at give ordene vinger. Musikken har adopteret Strunges maniodepressive sind, 
og deres insisterende sceneoptræden vil efterlade dig i en potpourri af nervøs og chokeret 
forløsning.

For et par år siden samlede Jens Søndergaard og Henrik Bolberg denne gruppe på opfordring 
fra Jazzcup Cafe i København. Det var med det samme en publikumsmæssig og musikalsk succes 
at spille Cannonball Adderleys repertoire, som ligger lige til højrebenet for de to kapelmestre.
Line up: Jens Søndergaard (saxes) Henrik Bolberg (tp) Thomas Bornø (p) Niels W. Knudsen (b) 
og Dennis Drud (dr)

I sit nye show tager Anders os med på sin livsrejse, både den musikalske og den personlige. Vi 
hører alle de sange, vi kender fra tiden med Big Fat Snake, Anders’ soloudgivelser, samarbejdet 
med Elvis’ band og fortolkningerne fra Toppen af Poppen. Anders fortæller om sin opvækst, om 
den svære vej til kærligheden og om turen til toppen af dansk musik.

Den færøsk fødte Teitur Lassen er efterhånden en erfaren herre på den nordiske musikscene. 
Med to Danske Grammy Awards, over 1000 koncerter og 8. studiealbums i bagagen, har Teitur 
bevist sit talent for at fange lytteren i et intenst og forførende greb. Teitur debuterede i 2003 med 
”Poetry & Aeroplanes”. Gennem tiden er Teiturs kunstneriske ambitionsniveau steget, og senest 
har han udgivet albummet ”I Want To Be Kind”.

På 12 sæsoner vandt Jan Mølby tre engelske mesterskaber og tre FA Cup-finaler med Liverpool 
FC, hvilket har givet ham legende-status i Beatles-byen. Det har kastet masser af uforglemmelige 
øjeblikke af sig både på og uden for banen – øjeblikke som Jan Mølby eksklusivt går i dybden 
med til dette foredrag.

Drømmekvarteret er en mental pause til børn i form af eventyrlige fortællinger akkompagneret af beroligende 
musik. Fantasien og musikken bliver brugt til at invitere børn til at visualisere og sanse helt almindelige 
indtryk som frygt, kærlighed og spænding. Bag Drømmekvarteret står bl.a. topmusikeren Mikkel Nordsø.
BEMÆRK STED: Kulturhuset Frem, 
Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

Lyden af denne power trio er et kunstfærdigt mix af blues og rock, med tunge groovy shuffles 
og hjerteskærende slow blues, der giver genlyd i både krop og sjæl. Sanger og guitarist Jakob 
Green blev udnævnt til ”Årets bluesnavn 2017”.
Line up: Jakob Green (vokal og guitar), Hans Rosenberg (trommer) og Jens Simonsen (bas)

Campus Bornholms gymnasiale uddannelser fejrer Byrge og åbner døren for alle kl. 22:00.
Aldersgrænse: 17 år

Mange kender nok bedst Peter Vesth, når man nævner sangen Veras Vinterven. Peter og hans 
bror Torkild var en fast del af musikken på Bornholm i mange år. I dag bestyrer Peter sit eget spille-
sted i Sorø, og han turnerer landet tyndt med sin nye makker Kristian Rusbjerg. Peter har haft mere 
end 50 sange på Dansktoppen og modtog i 2016 prisen som årets Mandlige Dansktopsanger.

Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, og 
dagens gæst: Århusianeren Ole Frimer, som er en af Danmarks mest fremtrædende blues-
skikkelser, og som gennem årene har udviklet sin helt egen spillestil og musikalske personlighed. 
Og som har været her flere gange før – til STOR glæde for både publikum og band!

Vi mennesker er de eneste, der bruger ord. Bortset fra syngende hvaler og papegøjer, der vil 
have sukker og ydmyger sig selv ved at kalde sig ”poppedreng” for at få det. Og så den dér nut-
tede hund på Youtube, der lyder som om, den snakker, når man spiller mundharpe. Men bortset 
fra den slags er vi mennesker de eneste, der bruger ord.

Diskodans for voksne (35+ år) med primært 80’er musik, funk, rock og disco, med enkelte afstikkere 
af både ældre og nyere musik, samt ønsker fra publikum. Køb billet i forsalg og få en gratis drink.
Happy hour kl. 20:30-21:30         DJ: Niall Roberts          Kom og dans dig glad!

Oplev Lars Lilholt’s sange i akustiske, intime, indendørs og afdæmpede versioner med de dertil 
hørende historier. Sangene er ikke grebet ud af den blå luft: De har alle tilknyttede underfundige 
fortællinger fra Lilholts efterhånden lange liv.

I 2018 fik mange danskere øjnene op for denne danske-zambianske sangerinde, da hun fortolkede 
Kim Larsens ”Pianomand” ved mindekoncerte på Rådhuspladsen i København, og i sommers gav 
hun en fortryllende koncert på Gæstgivergården. Men det er først efter Kwamies medvirken i dette 
års udgave af Toppen af Poppen, at hele landet har fået øjnene op for hendes betagende stemme 
og fascinerende væsen.

Cæcilie Norby slog for alvor igennem i orkestrene Frontline og One Two. Efter hendes alsidige og 
imponerende medvirken i dette års udgave af Toppen af Poppen er Cæcilie tilbage med et power-
fuldt all star band og et repertoire, der ligger vægt på hendes PopSoul sider. 
Line up: Cæcilie Norby (vokal), Poul Reimann (piano/keys), Jacob Gurevitsch (guitar), Kristor 
Brødsgaard (bas) og Kristoffer Sonne (trommer)

Det bliver mega heavy, når Onkel Reje og Brille finder læder, nitter og tryllestavene frem og 
tryller sig igennem et show med langhårede gæster og tvivlsomme personager. Der bliver heavy, 
røg og masser af grin. En magisk fest dine børn ikke vil gå glip af.

Englando, Munken og Balken fra Ude af Kontrol har skabt et paradigmeskifte i dansk musik. 
Nu står trioen klar med deres største og vildeste Livetour til dato. Gruppen har lagt hele 
Danmark ned med deres unikke lyd i Melbourne/bounce genren. Alle de gange Ude af Kontrol 
har optrådt i Musikhuzet de seneste år, har der været pakket til bristepunktet.

De har spillet sammen i 20 år med alt og alle og på alle slags scener i hele verden. Alt fra nummer 
et hits fra Dansktoppen over tv-shows til improviserede støjkoncerter i Kina. De har altid haft 
integritet og nysgerrighed som en altafgørende faktor.
Musikere fra Bornholms Ungdomsskole medvirker.

Bag HAAB finder man Hannah Sommer. En ny dansk artist der for alvor fik sat skub i karrieren 
da Pernille Rosendahl opdagede Hannah på Instagram i efteråret 2017. HAAB er et spændende 
genremix, der munder ud i drømmende poetisk popmusik. 

Medina skruer ned for synthesizerne og op for intimiteten, når hun drager ud på en lands-
dækkende akustisk tour. I 2008 bragede en ny superstjerne ind på hitlisterne med singlen 
“Kun For Mig”. Kort efter fulgte nyklassikerne “Ensom” og “Vi To”, og det blev hurtigt klart for 
danskerne at de måtte byde “Velkommen til Medina”.

– Er det bare DNA det hele? Jens Arentzens nye foredrag er en øjenåbner af rang for dét, vi har 
hørt om, men ikke forstår til fulde: At mennesket ikke bliver til af dets DNA, men af relationerne 
omkring det – eller af manglen på samme. Med dette foredrag vil du med ét forstå dig selv meget 
bedre, forstå din familie, din stress eller livssituation.

De fleste børn i indskolingsalderen kender efterhånden Gammelfar. Med sange som Det Var Min Ko, 
Stormen Kommer og Mine Girl, har han gjort sit indtog på mange computerskærme rundt omkring i 
landet. Gammelfar, med det borgerlige navn Mikkel Tiedt, har gennem de seneste år oparbejdet en 
stor følgeskare på Youtube, hvor han laver parodier på kendte sange med videoer lavet i computer-
spillet Minecraft.

Tobias Wiklund er født i Sverige 1986 og er blevet en fast bestanddel af det københavnske jazz-
miljø. Han er kendt som trompetist, men når han spiller i mindre grupper eller med sin egen gruppe, 
bruger han altid sit foretrukne instrument, kornetten.
Line up: Tobias Wiklund (kornet), Simon Toldam (p), Anders Fjeldsted (b) og Daniel Fredriksson (dr)

Efter det guld-sælgende og DMA vindende album “Grand Prix“ med bl.a. den ikoniske fædrelands-
hymne ”Frit Land“ opløstes Ulige Numre, og Carl Emil Petersen gik solo med albummet “Natradio”. 
Sange som “Liv Før Døden“, ”Skærgården” og ”Finale På Et Filmset” blev store radiohits. I novem-
ber udsendte 28-årige Carl Emil Petersen sit længe ventede andet album “Amager Forbrænding”.

Efter to udsolgte koncerter hvor Artigeardit væltede Aarhus og København er ungdomspoeten 
nu klar til at indtage hele Danmark. Med sange som ”Del Af Mig”, ”Joggingsæt”, ”Airbag” og ”Lov 
Mig 1 Ting” har den unge Artigeardit bevist, at han kan lave stærke numre, som både virker hos 
sit trofaste publikum og de nytilkommende lyttere.

Troubadour
Forpremiere 

NIELS HAUSGAARD

Folkemusik

TOPHØJ & RINGGAARD 
– i Aakirkeby

Support: Folk & Fæ

Toppen af Poppen

CLAUS 
HEMPLER

Foredrag
MIKKEL OG 

DEN KOLDE HVIDE 
VERDEN

Rock

The BEATOPHONICS 
+ The HEAT-MAKERS

Jazz i Raschs Pakhuz

OLE MATTHIESSEN 
Trio

Jazz i Raschs Pakhuz

JAN HARBECK 
møder DEN FASTE TRIO

Verdensmusik

AYSAY

Bornholmsk folkemusik

HENNING og 
ANN-CATHRIN

Blues i Raschs Pakhuz

DR. FRIIS BLUES CLINIC 
feat. H.P. LANGE

Troubadour

BJARNE KURE 
– KOFFED É TEBÂGA

Rzock

RIGMOR

Jazz i Raschs Pakhuz
SØNDERGAARD-

BOLBERG Kvintet 
plays CANNONBALL

Toppen af Poppen
ANDERS 

BLICHFELDT 
– Alene på scenen

Toppen af Poppen

TEITUR

Foredrag med 

JAN MØLBY 
– The Great Dane Live

Blues i Raschs Pakhuz

JAKE GREEN 
Band

Elektronisk

BYRGE

Dansktop

PETER VESTH & 
KRISTIAN RUSBJERG

Blues i Raschs Pakhuz

DR. FRIIS BLUES CLINIC 
feat. OLE FRIMER

StandUp

SEBASTIAN 
DORSET – ”Ord”

FOOTLOOSE 
– NIX FÜR KINDER

Folkrock

LARS LILHOLT 
– STORYTELLER 2020

Toppen af Poppen

KWAMIE LIV

Toppen af Poppen

CÆCILIE NORBY 

For børn
ONKEL REJES og 

BRILLES Mega 
Heavy Trylleshow

CLUBBING

UDE AF KONTROL

Fusion i Raschs Pakhuz
GUSTAF LJUNGGREN/

EMIL DE WAAL 
med lokale gæster

Pop

HAAB

Toppen af Poppen

MEDINA

Foredrag

JENS ARENTZEN 
At Blive Mødt..!

For børn

GAMMELFAR

Jazz i Raschs Pakhuz

TOBIAS WIKLUND 
Quartet

Toppen af Poppen

CARL EMIL 
PETERSEN 

Hiphop / Rap

ARTIGEARDIT

2020-1

UDSOLGT UDSOLGTHele Danmarks Hausgaard drager på tour til januar med sit nye show ”Du ved, hvad jeg 
mener”. Som sædvanligt blev billetterne flået væk på meget kort tid, da de blev sat i salg 
i november.

DJ aften med 80’er musik i Raschs Pakhuz

Kald det 
kærlighed

Husk din luftguitar!For aldersgruppen: 4-9-årige og deres familier               Husk din luftguitar!

Afskedskoncert

For børn

DRØMMEKVARTERET
– i Svaneke For aldersgruppen: 4-9-årige og deres familier

For børn i Raschs Pakhuz

PAPA KOTJI

Afskedskoncert
Dancehall Reggae

WAFANDE 
– SIDSTE SMIL TOUR


