
Fredag 27. jan.
kl. 21:00

150,-/175,-

Søndag 29. jan.
kl. 15:00

90,-/110,-

Fredag 10. feb.
kl. 20:00

120,-/140,-

Lørdag 11. feb.
kl. 19:30

415,-/415,-

Fredag 17. feb.
kl. 21:00

150,-/175,-

Fredag 24. feb.
kl. 21:00

150,-/175,-

Lørdag 21. jan.
kl. 20:00

240,-/270,-

Lørdag 28. jan.
kl. 20:00

175,-/200,-

Lørdag 4. feb.
kl. 20:00

295,-/325,-

Fredag 10. feb.
kl. 20:00

190,-/220,-

Søndag 12. feb.
kl. 15:00

150,-/175,-

Lørdag 18. feb.
kl. 21:00

150,-/175,-

Singer/songwriter

MINE AFTENER 
I PARADIS 

Pop

IVER

Jazz i Raschs Pakhuz

HAVZ JAZZ

Verdensmusik

SEBA ALHAJ 
Trio

Troubadour

NIELS 
HAUSGAARD 

– The Danish Dane

Poprock

SENSO

Pop i Raschs Pakhuz

STATISK
Leve Af Drømme Tour 2023

Pop

IRIS GOLD

Rock

ALMOST AC/DC

Alternative/indie

STEEN 
JØRGENSEN

Pop

KIRA SKOV Trio 
– i Rønne Kirke

Jazz

THE WEST 
COAST 

Jazz Quartet

Blues i Raschs Pakhuz

ROSEWOOD
Blues Band

TV2-forsangeren Steffen Brandt og multi-instrumentalisten Gustaf Ljunggren inviterer singer- 
songwriter Marie Frank med på scenen i Scala Gudhjem. Her fortolker de egen og andres musik i en 
intim musikalsk oplevelse, hvor Gustaf Ljunggren akkompagnerer på nogle af de mange instrumenter 
han mestrer. Marie Frank er en sangskriver med en usædvanlig kombination af melodi-øre, kant og 
nerve, og har til stadighed udviklet sin sangskrivning og musikalske udtryk.
I GUDHJEM – en intim musikalsk oplevelse i Scala

Direkte ud af Avedøre kommer 23 årige Iver, en ny dansksproget solist og multi-instrumentalist. 
Drømmen er at kunne skabe et “tabu-frit rum”, selvom det bare er i et minut eller to – et rum hvor 
man kan græde, gi’ en kæmpe fuckfinger til hvad end, der presser på, og stadig kunne holde en 
kæmpe fest.
Som medlem af CLUB RISING kan du købe billet for 50 kr.

Havz Jazz er kendt som orkesteret, der altid leverer glad og underholdende jazz. Dette er måske 
hemmeligheden bag den langvarige succes, som har ført orkesteret rundt til mange forskellige 
spillesteder i over 25 år. 
Line-up: Olav Harslev (cl, bas cl) – Franz Bomberg (tp) – Staffan Hallroth (tb)  
– Lars Larsen (dr) – Ole Lyngberg (b) & Tom Jensen (vok, bjo)

Et harmonisk musikalsk samarbejde mellem oud-spilleren Yahya Najm, percussionisten Bader 
Debs og den 22-årige sangerinde Saba Alhaj, som bor i Malmø. Seba, Yahya og Bader vil 
præsentere den traditionelle arabiske musik, som befolkningen i Mellemøsten har dyrket i gene-
rationer, og som skaber en magisk stemning, der lægger op til lidt dans.

Siden ca. 1971 har Niels Hausgaard underholdt danskerne, uanset hvor i Verden de kom fra. 
Nu rejser han ud på sin turné nr. ?? Han møder tit spørgsmålet: Hvor længe vil du fortsætte?  
“Til publikum ikke gider mere,” siger han, “eller til jeg blir så gammel, så jeg er ufrivilligt morsom.” 

Senso kaster sig hovedkulds over en neonfarvet, 80’er-drejet poprock, med et mere nutidigt 
twist. På scenen er musikken leveret med blikket stift rettet frem, højenergiske spark og trovær-
dighed. Senso har et melodiøst og fængende tekstunivers, der beskriver alt fra store afgørende 
momenter i livet til menneskehedens små triumfer, leveret med præcision og indlevelse.

Som medlem af CLUB RISING kan du købe billet for 50,- 

Iris Gold inviterer ind i sin verden af ”hippie hop” – en farverig og smitsom sammensmeltning af 
retro hiphop, soul og power pop med et generøst drys af flower power. Iris Gold, der oprindeligt 
er fra London og opvokset i København, har levet et nomadisk liv omgivet af fritænkere og 
vokset op i hippiesamfund og besatte bygninger, elementer der har gjort hende til den unikke og 
karismatiske artist hun er i dag.

Hvis der er noget AC/DC er kendt for, så er det legendariske rock klassikere i verdensklasse. 
Letgenkendelige riffs, og musik man husker, og hvis der er noget Almost AC/DC kan, så er det 
at lyde, ligne og agere som den ægte vare.

Steen Jørgensen, der er aktuel i TV2-programmet ”Toppen Af Poppen”, præsenterer et nyt  
musikalsk projekt når han drager på turné i foråret 2023. Jørgensen/Botes er lyden af et excentrisk 
møde omkring klaveret, hvor de dansksprogede sange er opstået. Anden halvdel af duoen er  
Marina Botes som er et ubeskrevet blad på den danske musikscene.

KIRA SKOV SPILLER EN MINDRE TRIO TUR RUNDT I LANDET TIL FEBRUAR
Hun besøger her en række kirker og musikhuse og spiller en bred vifte af sange fra hendes samlede 
katalog. Både fra pladerne med Kira and the Kindred Spirits, hendes hyldest til Billie Holiday og fra 
hendes solo udgivelser frem til idag, samt udvalgte højdepunkter fra hendes seneste medvirken i 
Toppen af Poppen.
Nicolai Kirkes Musikudvalg er medarrangør. Bemærk sted: Sct. Nicolai Kirke, Kirkepladsen 20, Rønne

The West Coast Jazz Quartet spiller musikken af barytonsaxofonist, komponist, arrangør og orkester-
leder Gerry Mulligan med fokus på hans mest succesrige periode i 50‘erne. Her fyldte han koncertsale 
overalt i verden med sine legendariske “Pianoless Quartets”. Det, at der ikke var klaver eller andet 
akkordinstrument, frembragte en helt ny lyd, hvor der var god plads til melodiske udfoldelser fra de to 
blæserinstrumenter i front.    Line-up: Marc Bernstein (Barytonsax) – Steen Hansen (Basun)  
– Matthias Petri (Kontrabas) & Karsten Bagge (Trommer)

Rosewood Blues Band har eksisteret i godt 20 år og er dermed blandt landets bedst sammen-
spillede. De spiller 70’er bluesrock og Chicagoblues med et solidt swing.
Line-up: Danny Wickmann (vokal/mundharmonica), Kim ”rosewood” Kjærgaard (guitar),  
Niels Knudsen (bas) og Johan Larsen (trommer)

2023-1

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

UDSOLGT

TOPPEN AF POPPEN

TOPPEN AF POPPEN

TOPPEN AF POPPEN

Statisk er en dynamisk duo fra Odense, der med deres første EP markerer starten på en rejse, hvor 
lyrik og produktion står i stærk synergi, og hvor ungdommens rus flyder ud af hver en strofe og hver en 
node. Statisk udgav i 2021 deres Debut EP ”Statisk”, som havde singler som ”Højhus” og ”Tiden Går I 
Stå”. Førstnævnte var Ugens Uundgåelige på P3, og bandet både spillede og var nomineret til P3 Guld 
i 2021. Bandet har efterfølgende udgivet singler som ”Optur” og nyeste ”Leve Af Drømme”.
Som medlem af CLUB RISING kan du købe billet for 50,- 

Torsdag 19. jan.
kl. 19:30

Forsalg/dørsalg 250,-/270,-

Søndag 26. feb.
kl. 15:00

150,-/175,-

Lørdag 4. mar.
kl. 20:00

250,-/270,-

Fredag 10. mar.
kl. 20:00

140,-/160,-

Lørdag 11. mar.
kl. 20:00

195,-/250,-

Fredag 17. mar.
kl. 21:00

295,-/320,-

Søndag 26. mar.
kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 3. mar.
kl. 21:00

150,-/175,-

Søndag 5. mar.
kl. 15:00

120,-/140,-

Fredag 10. mar.
kl. 20:00

170,-/195,-

Søndag 12. mar.
kl. 15:00

150,-/175,-

Lørdag 18. mar.
kl. 20:00

245,-/270,-

Lørdag 25. mar.
kl. 20:00

295,-/350,-

Fredag 31. mar.
kl. 21:00

80,-/100,-

Jazz

ROLF THOFTE 
Quintet

Singer/songwriter

GINNE 
MARKER

Pop

EMMA 
NICOLINE

Rock

NIKOLAJ 
og Piloterne

Rock

Scandinavian 
PINK FLOYD

Project 

Jazz i Raschs Pakhuz

LASSE MØRCK 
Kvartet

Pop

UNG-SKAB

Blues i Raschs Pakhuz

HENRIK 
JOHANNESSEN 

& the Roots

Jazz

BIG BAND
      GOES 

SMALL BAND

Pop

SOLEIMA

Pop

MICHAEL 
LEARNS TO ROCK

PLAYED ON PEPPER LIVE 2023

Dance/Pop

RANDERS 
COWBOYS

34-årige Rolf Thofte har i løbet af de seneste år etableret sig som en af de absolut mest markante 
jazztrompetister i sin generation. Han og tenorsaxofonisten og bebopveteranen Simon Thorsen 
indgik i 2015 et musikalsk ægteskab og Thofte/Thorsen Quintet blev født. 
Line up: Rolf Thofte (trompet) – Simon Thorsen (tenorsax) – Jacob Christoffersen (piano)  
– Anders Fjeldsted (bas) & Henrik Holst (trommer)

På rekordtid har singer/songwriter og guitarist Ginne Marker sat sine fodspor i det danske 
musiklandskab. Debutalbummet ”For Seasons to Come” fra 2019 fik strålende anmeldelser og 
sangene er i skrivende stund streamet over 10 millioner gange.

Den danske sangerinde Emma Nicoline debuterede for to år siden på landsdækkende tv med 
“Står Lige Her”, der blev fulgt op med singlen “Hva Så Nu”, der begge gik i Top 20 på airplay-
charten. Sidste år udsendte hun EP’en “En Ny Start”, der bl.a. inkluderer de to nævnte singler, 
en duet med Stefan Hjort på sangen “Venter På Dig” samt to helt nye sange : “Koma Før Dig” 
og “Står Imod”.

Med den karakteristiske rå stemme som det absolutte midtpunkt, og en guitarkuffert fyldt med  
iørefaldende sange om kærligheden, glæderne og de udfordringer livet byder på, har Nikolaj og 
Piloterne igennem årene altid berørt mange hjerter. Stemmen, sangene og et fantastisk energi-
fyldt sceneshow, har lige fra begyndelsen været med til at skabe et ry, om et vitalt live band som 
sparker røv med poetisk råstyrke.

Scandinavian Pink Floyd Project tager turen gennem Pink Floyds bedste værker. Det bliver 
et ambitiøst og nostalgisk cruise gennem rockens historie; gennem 5 årtier af hits, nyskabelse, 
eksperimenter og vellyd. Det er en tur ned af memory lane – en tur der forpligter. Oplev numre 
fra ”Dark Side of The Moon”, ”The Wall”, ”Wish You Were Here”, ”Division Bell”, ”A Momentary 
Lapse of Reason” og meget mere. 

Cozy er et bornholmsk orkester med seks garvede musikere, der spiller musik med hvilepuls og har 
volumenknappen på nederste trin. Cozy gør en ære i ikke at være et partyband. Et orkester der spiller 
elektrisk, men lyder akustisk. Med sange og melodier der har indhold, mening og stemning. De spiller 
numre af for eksempel Adele, Tim Christensen, TV-2, Norah Jones, Mads Langer og Tina Dickow.
Line-up:  Tina Elleby Frigaard og Tanja Fabricius (sang) – Jørn Myhre (cajon & rytme)  
– Jørgen Johansen (guitar) – Allan Werenberg (bas) & Frank Eriksen (klaver)

I forbindelse med udgivelsen af Lasse Mørck Kvartet’s nye album: ”Imagining Places No One’s  
Probably Ever Been”, en konceptuel opfølger til deres første album, drager Lasse nu på releaseturné 
med sin kvartet i 2023. Den tidligere modtager af bl.a. ”Jazznyt Prisen 2017” samt ”Årets Unge 
Jazzkomponist 2018” har skrevet ny fantasifuld musik, der portrætterer sagnomspunde steder som 
”Eldorado” og ”Atlantis” i et transparent akustisk jazzet lydformat.      Line-up: Jonas Due (Trompet) – 
Ludvig Samuelsson (Alt) – Baryton (Sax) – Snorre Kirk (Trommer) & Lasse Mørck (Kontrabas)

Med udgivelsen af Ung-Skabs debut-ep, der snart har streamet 1.000.000 gange, skød duoen 
sig ind på den danske musikscene. Over Eigil Bjørns produktioner, der bevæger sig i grænselan-
det mellem r’n’b, pop og trap, svæver Clara Roses altomsluttende vokal, der kaster lytteren ind 
Ung-Skabs inderlige univers. Ung-Skab er lyden af hjertevenner og hjertesorg, det er lyden af 
sommerfest og solopgange.
Som medlem af CLUB RISING kan du købe billet for 50,-

VANDT MUSIKPRIS I TEXAS  
– NU GÆSTER HENRIK JOHANNESSEN & THE ROOTS BORNHOLM 
Den fynske trio lover at sende publikum direkte til Nashville, når de gæster Raschs Pakhuz. 
 Henrik Johannessen leverer en nærværende og intim oplevelse med eminent fingerspil, 
komplicerede guitarsolos, sprød vokal og dybe tekster. 
Line-up: Henrik Johannessen (guitar, vokal) – Kevin Monie (guitar) & Peter Pelle (kontrabas)

Hvorfor høres fantastiske melodier som Count Basies ”Flight Of The Foo Birds”, Tommy Dorseys 
”I´m Getting Sentimental Over You” og Glenn Millers ”Moonlight Serenade” kun med Big Band? Den 
svenske trompetist og Big Band-connesieur Mårten Lundgren kaster med denne kvartet et andet lys 
over kendte melodier fra big band-traditionen og præsenterer dem i et nyt format som giver melodierne 
nyt liv.    Line-up: Mårten Lundgren (SE) (trompet/vokal) – Zier Romme Larsen (DK) (klaver)  
– Ida Hvid (DK) (bas) & Cornelia Nilsson (SE) (trommer)

Soleima skød i foråret sit nye dansksprogede musikalske eventyr i gang med singlerne ”Livet 
Begynder” og ”Kanterne”. Nu er hun aktuel i DR’s Min Sang Til Danmark samt Toppen af Poppen, 
hvor hun tryllebinder deltagere og seere med sin særegne vokal og ærlige fortolkninger.

Played On Pepper, albummet med hits som “Someday”, ”That’s Why...”, “Love Will Never Lie”, 
“How Many Hours” m.fl., var MLTRs svendeprøve, da bandet for første gang, uden indblanding 
fra producere og pladeselskaber, var alene om al indspilning og teknik. Albummet vil altid stå 
som en milepæl i dansk og international pop-historie og ikke mindst for bandet selv.

Tilbage i 2015 brød et lille musikalsk kollektiv ved navn Randers Cowboys frem på den danske 
EDM–scenen. Med deres første single ”Vi Shuffler Hele Natten” gik de viralt og lå nr. 1 på Spotify 
i mere end 5 uger. Siden da har de udgivet en masse fede tracks, som de turnerer Danmark 
tyndt med. Randers Cowboys er mere end et act – de er festen...

TOPPEN AF POPPEN

– Best Of

Jacob Gurevitsch er en af de mest streamede guitarister i verden med mere end 3 millioner 
månedlige streams på tværs af alle digitale platforme. Gurevitsch’ guitarspil er rigt på tværkulturelle 
musikalske referencer, samt en stor fællesnævner, nemlig passionen. 
Nicolai Kirkes Musikudvalg er medarrangør.
Bemærk sted:  Sct. Nicolai Kirke, Kirkepladsen 20, Rønne

Intens og lidenskabelig  
spansk guitar

GUREVITSCH 
– i Rønne Kirke

Fredag 24. mar.
kl. 20:00

60,-/80,-

Pop

COZY


