
Fredag 26. aug.
kl. 21:00

Forsalg/dørsalg 195,-/230,-

Søndag 4. sep.
kl. 21:00

195,-/230,-

Søndag 11. sep.
kl. 15:00

150,-/175,

Torsdag 15. sep.
kl. 19:00

395,-/395,-

Torsdag 22. sep. på Campus Bornholm 
Fredag  23. sep. i Kyllingemoderen
Lørdag  24. sep. i Musikhuzet

350,-/375,-

Fredag 23. sep.
kl. 20:00

25,-/25,-

Lørdag 1. okt.
kl. 20:00

190,-/220,-

Mandag 3. okt.
kl. 19:30

135,-/135,

Torsdag 6. okt.
kl. 19:00

255,-/255,-

Fredag 7. okt.
kl. 21:00

150,-/175,-

Søndag 9. okt.
kl. 15:00

150,-/175,-

Lørdag 15. okt.
kl. 20:00

25,-/40,-

Lørdag 22. okt.
kl. 13:00

40,-/60,-

Søndag 23. okt.
kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 2. sep.
kl. 21:00

150,-/175

Fredag 9. sep. kl. 15:00 
og lørdag 10. sep. kl. 13:00

Partout 520,-/650

Tirsdag 13. sep.
kl. 19:30

135,-/135,-

Fredag 16. sep.
kl. 21:00

150,-/175,-

Søndag 25. sep.
kl. 15:00

150,-/175,-

Søndag 2. okt.
kl. 15:00

120,-/140,

Onsdag 5. okt.
kl. 18:00

115,-/115,-

Fredag 7. okt.
kl. 20:00

195,-/250,-

Lørdag 8. okt.
kl. 20:00

369,-/389,-

Fredag 14. okt.
kl. 21:00

170,-/200,-

Fredag 21. okt.
kl. 20:00

360,-/390,-

Lørdag 22. okt.
kl. 21:00

150,-/175,-

Fredag 28. okt.
kl. 20:00

160,-/180,-

Rock

TABOO

Jazz i Raschs Pakhuz

LARS JANSSON 
TRIO

UDENFOR SÆSONEN

Hiphop / Rap

RAP 
I RASCHS PAKHUZ

Irsk folkrock

BREGENBORG
BAND

Teater

ASTA

Elektronisk pop i Raschs Pakhuz

AFSKUM

Alternative/indie i Raschs Pakhuz

BRIMHEIM

METAL FESTIVAL

Teater

ANIMALS

Alternative/indie i Raschs Pakhuz

NEU SIERRA

Jazz i Raschs Pakhuz

ANDREAS 
TOFTEMARK 
QUARTET

Teater

PINOCCHIO

Rock i Raschs Pakhuz

RIGMOR

Pop

URO

Taboo byder på vokalist Christoffer Stjerne, der også fronter bandet H.E.R.O., og guitarist Ken 
Hammer, som rockfans verden over vil genkende som stiftende medlem af den elskede Hard 
Rock-institution Pretty Maids. Med base i København er TABOOs sange proppet med klassiske 
tunge riffs og super melodiske hooks med en portion modernitet.

Blues i Frem i Svaneke med Den Faste Trio: Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, og 
dagens gæst: Mike Andersen. Fra Mike Andersen satte sine første fodspor på den danske blues 
og soulscene med albummet “My Love For The Blues” i 2002, har han vist en konstant vilje og 
vision om musikalsk udvikling. 
BEMÆRK STED: Kulturhuset FREM, Svaneke Bio, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

Svenske Lars Jansson er uden tvivl en af de største jazzpianister og komponister i Europa. Han 
har gennem 4 årtier begejstret fans verden over med sit let genkendelige univers af iørefaldende 
og sangbare melodier med et tydeligt skandinavisk fodaftryk. Janssons foretrukne format er 
klavertrioen, som han har dyrket i stor stil. Her får han vist, hvilken stor pianist han er. 
Line-up: Lars Jansson (Piano/se) – Thomas Fonnesbæk (bass/dk) – Paul Svanberg (drums/se)

Danmarks speedsnakkende comedy enspænder er tilbage! Manden, der improviserer hurtigere end 
sin egen skygge, er klar til at få danskerne til se livet i øjnene og vælge mellem latteren eller et trist 
liv i sort/hvid. Hans nye show ”Død eller Leende” rejste i efteråret 2021 ud mod solnedgangen i en 
ny drabelig Danmarksturné.

Siden 2002 har Udenfor Sæsonen hvert år begejstret et stort publikum, og arrangementet er 
en institution ikke bare for Bornholms Kulturuge men for Bornholm. Steffen Brandts musikalske 
tradition har haft et hav af stærke, veletablerede navne på cv’et, ligesom arrangementet har 
været med til at give masser af unge, upcoming stjerner en unik chance.

JORDEN RUNDT PÅ TRE DAGE 
Årets gæster: Mina Okabe, Luna Ersahin & Rikke Thomsen

Rap/hip/hop arrangement i Raschs Pakhuz med upcoming navne. Kom til Rap i Raschs Pakhuz 
og varm op til weekenden, når Musikhuzet inviterer til hygge og ung musik i Musikhuzet med 
upcoming rappere. 
Koncerten er den del af Bornholms Kulturuge
Bemærk: Kulturuge badge er obligatorisk ved alle kulturugens arrangementer

BregenborgBAND er et dansk folk/rock band bestående af 6 garvede folk-musikere fra Jylland 
og Sjælland. Bandet har eksisteret siden år 2000 og er i løbet af de seneste 21 år blevet et 
etableret navn på den danske folk/rock scene. Bandet er et kendt navn i Tønder, hvor de i 20 år 
har spillet under Tønderfestivalen. Grundlaget for bandets musik har i mange år for en stor del 
været de kendte irske sangskrivere som Pete St. John, Phil Coulter og de skotske bands Runrig 
og Wolfstone.

Asta Nielsen er en ”larger than life”-kvinde, der med visioner og kompromisløshed ender som 
en af verdens største filmskuespillerinder. Men den teknologiske udvikling og verdenshistoriens 
buldrende gang puster hende i nakken. Hendes fortælling er i sig selv hyldestværdig og kende-
tegnet ved en opstigning fra fattige kår til skuespillerinde på Det Kongelige Teater og videre til 
verdensberømmelsens glitrende tinder. 

Med showet Heldig er Mark på en mission, han selv omtaler som: ”At få grinet tilbage, når der til 
tider ikke er skide meget at grine af”. Heldig kredser bl.a. om at få en chance til at omfavne de 
bump livet giver en på vejen i stedet for altid at male fanden på væggen.

Navnet emmer af dårligdom. Et afskum er ifølge ordbogen en afskyelig person. Og så hørmer 
navnet langt væk af metal. Alt kunne næppe være længere fra virkeligheden. Forestil dig i 
stedet keyboard-bårne popsange i mol leveret af en charmerende snøvlevokal, som synger 
fortrydelsesrige tekster fra et tankerigt sind. Det er musik, som flyder let, men som vejer tungere, 
end overfladen lige afslører. 

Henrik Bolberg havde indtil 1989 musikken som hobby selvom han fra 1984-1988 med hard 
bop-quintet ”Page One” som vandt den Internationale Jazz Federation’s competion for unge euro-
pæiske jazz grupper i Leverkussen, Tyskland 1987. Han blev medlem af DR Big Band i 1989, hvor 
han var en meget brugt og skattet solist. Han har modtaget Ben Webster prisen i 1995, JASA prisen 
i 1996 og Palæ Bar prisen 2010. Line-up: Henrik Bolberg (tp, flh), Marko Martinovic (p), Thomas 
Ovesen (b) og Bjørn Otto Hansen (dr)

En aften for øens up coming artister og lokale musikere til at træde op på scenen og vise, hvad 
de har. Stereoboxen er et lokalt øve- og studiefælleskab, der ligger i forlængelse af Musikhuzet. 
Tilmeldingen for at optræde er åben, henvendelse til Stereoboxen: stereoboxen@gmail.com

Til koncerten ”Jorden Rundt” kommer børnefamilierne med på en aktiv musikalsk rejse, hvor 
de bl.a. vil kunne opleve ”De Dødes Dag” i Mexico, en sladre-fest på Trinidad, afslapning på 
Copacabana, dans i Ghana og verdens længste togtur gennem Rusland.

For aldersgruppen 4-9-årige og deres familier

Jacob Fischer, som mange sikkert kender fra alle årene med Svend Asmussen, Finn Ziegler og 
Hugo Rasmussen, har komponeret en stribe numre inspireret af både fransk sigøjner jazz og af 
brasiliansk choro. Akkordeon virtuosen Francesco Calí fra Catania på Sicilien har haft et symbiotisk 
samarbejde med Jacob Fischer gennem mange år og har tilføjet et charmerende sydlandsk touch. 
Line up: Francesco Calì (Akkordion) - Jacob Fischer (Guitar) - Andreas Møllerhøj (Kontrabas) & 
Andreas Svendsen (Trommer)

»Fuck, hvor er jeg dårlig til at leve livet!« har dansk-færøske Brimheim sagt om sig selv – spoken 
like a true millennial. Ikke desto mindre har hendes indre eksistentielle kaos affødt et usædvanlig 
smukt gothpop-univers, hvor bedrøvet guitar i samspil med hendes dybe, inderlige stemme kan 
få tiden til at stå stille.

Når Raise Your Horns slår dørene op til årets metalfest, bliver det med det 
mest ambitiøse og hårdtslående program til dato!

I over et halvt århundrede har grisene haft absolut magt i dyrenes samfund og opbygget et falsk 
demokratisk system, hvor andre dyr har mulighed for at blive tildelt små belønninger og særlige 
positioner, kan fremsætte idéer og være minimalt repræsenterede i parlamentet. Regeringsmag-
ten forbliver dog hos grisene, og de levner aldrig nogen anden politisk bevægelse en chance for 
at vinde et valg… før nu. 

Neu Sierra insisterer på at rumme lige dele ynde og råddenskab, og i sin musik minder hun os 
om, at livet ikke altid er lutter skønhed, men gerne må være barskt. Med sine forførende sange 
og varme, vedkommende vokal har Neu Sierra på ganske kort tid indtaget rockscenen.

I marts 2020 forlod Andreas Toftemark New York, da Covid-19 pandemien slukkede for musikken i 
jazzens hovedstad. Efter professionelt virke i New York er Andreas tilbage i København for at etablere 
sig på den europæiske musikscene. Alle i Toftemark Quartet er unge internationalt uddannede jazz-
musikere med ambitioner om at skabe et nyt bud på den klassiske jazz kvartet anno 2022.
Line-up: Andreas Toftemark (sax, comp) – Calle Brickman (p) – Felix Moseholm (b)  
& Andreas Svendsen (d)

Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio og dagens gæst: Esben Just, som er Danmarks 
bedste New Orleans pianist og sanger. Esben med det gyngende flygel og den pågående 
stemme – sumpet, groovy og medrivende. Glæd dig til en koncert i selskab med en unik pianist 
og historiefortæller, der vil tage dig med på en rejse, hvor du både vil komme til New Orleans, ud 
på kanten af sædet og dybt ind i musikken.

Teater Patrasket har taget fat om Carlo Collodis fantastiske klassiker, og leverer den i ny version 
for de 8-12 årige: Om dukken, der skal lære at blive menneske og hans farefulde færd i en 
verden fuld af sære skikkelser, forunderlige hændelser, fristelser og bedrag. En vild, visuel og 
musikalsk opsætning af instruktøren Alex Byrne – med dukkemagi, fysisk ensemblespil og grum 
og gakket humor.

Signe Svendsen er helt alene på scenen, men med sine historier, et arsenal af små virkemidler 
og et fuldkomment nærvær, opstår der sammen med publikum et rum, så hun aldrig står der 
ensom. Signe Svendsen kan noget med følelser og er som få i stand til at synge sange om det 
der virkelig betyder noget: fællesskab, nærvær, medmenneskelighed og relationer.

Der er lagt op til et brag af en fest i selskab med drengene fra det energiske og kreative tromme-
band Copenhagen Drummers. Du får serveret et trommeshow, hvor utraditionelle instrumenter, 
alternative genre-clash’, tunge beats og melodiske passager bryder rammerne for, hvad du kan 
forvente af en koncert. Med både koreografi, interaktion og humor krydret med et enestående 
og særpræget lysshow tager drengene dig med ind i et fantasifuldt univers, der uden tvivl vil 
tryllebinde og få dig til at længes efter mere.

Det bornholmske black metal band følger op på deres seneste totalt udsolgte koncerter i København, 
og tager på turné i hele landet i efteråret 2022. Orms popularitet i det danske metalmiljø er ikke til 
at tage fejl af. Musikalsk bliver man blæst omkuld af Orms omskiftelige og dragende univers, hvor 
mytiske fortællinger om menneske og natur går i symbiose med storslået, melodisk og samtidigt rå og 
direkte black metal.

Glæd jer til en aften i selskab med musikalske legender og velkendte sange og klassikere. 
Whiskey in The Jar, Dirty Old Town, The Wild Rover, Seven Drunken Nights, The Rare Auld Times, 
Finnegan’s Wake, Molly Malone, The Monto, Hand Me Down Me Bible, The Irish Rover, Black 
Velvet Band og mange flere. 

I efteråret 2022 drager Rigmor på turné med numrene fra Glade blinde børn, og du er inviteret 
som gæst til en vild leg med dynamikker, støjende sekvenser, entusiasme og spilleglæde– og 
selvfølgelig bandets både inderlige og eksplosive energi.

Det seneste års tid har URO formået at bryde igennem med sin ærlige og sjælfulde popmusik. 
Med fem udsolgte koncerter i København på et halvt år og en række stærke radiosingler er URO 
klar til et endnu vildere 2022, hvor han både udgiver debutalbum og tager på sin første turné 
rundt i Danmark. 
Kendt for numrene ’Slåbrok’, ’Mand På En Nat’ og ’Når Jeg Blir Til Jord’.

Lørdag 29. okt.
kl. 20:00

225,-/250,-

Spænd dig fast i en tidsmaskine, hvor rejsen begynder med de tidligste Gasolin-toner og siden 
fører dig ind i Kim Larsens folkelige og lune univers. Undervejs møder du Inga og Katinka, der 
trækker Smukke Charlie hen over gulvet i en forrygende retrorock. Og hvor selv Fru Sauterne 
må sande, at det er en kold tid vi lever i.

2022-3

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

Blues

DR. FRIIS BLUES CLINIC 
feat. MIKE ANDERSEN

Comedy

JAN GINTBERG 
– DØD ELLER LEENDE

Blues i Raschs Pakhuz

DR. FRIIS BLUES CLINIC 
feat. ESBEN JUST

StandUp

MARK Le Fêvre 
”HELDIG”
Poprock

SIGNE 
SVENDSEN Solo

Drumshow

COPENHAGEN DRUMMERS 
FEEL GOOD TOUR
Jazz i Raschs Pakhuz

HENRIK 
BOLBERG Kvartet
Bornholmsk Black Metal

ORM
ORM spiller mørket ind over 
Danmark til efteråret

UPCOMING I 
Raschs Pakhuz
Irsk folkemusik

THE DUBLIN 
LEGENDS
Familiekoncert i Raschs Pakhuz

Jorden Rundt med 
MALENE KJÆRGÅRD

Jazz i Raschs Pakhuz

JACOB FISCHER 
QUARTET feat. 
FRANCESCO CALÍ

Rock

SMUKKE MØLLER – GASOLIN & KIM LARSEN


