2019 -1

Lørdag 26. jan.

Rock i Raschs Pakhuz

LONG BALLS

kl. 21:00

Bornholms Bedste Boyband

100,-/125,-

Fredag 1. feb.

Bandet glæder sig enormt til at spille op til sexede, leopardklædte, danseglade kvinder
og hærdebrede, muskuløse alfahanner, der alle kan drømme sig tilbage til Rock’n’Rolls
storhedstid med udødelige klassikere fra bl.a. Deep Purple, Led Zeppelin, AC/DC, Black
Sabbath og mange andre.

Elektronisk musik

BYRGE

kl. 22:00

Campus Bornholms gymnasiale uddannelser fejrer Byrge og åbner døren for alle kl. 22:00.
Vi glæder os til et brag af en Byrge fest med masser af mænd i uniformer!

Kun dørsalg: 100,-

Lørdag 2. feb.

kl. 13:00

ARTE FLAMENCO

40,-/60,-

Lørdag 2. feb.

Pop

kl. 21:00

KARL WILLIAM

Søndag 3. feb.

Blues i Raschs Pakhuz

200,-/260,-

DR. FRIIS BLUES CLINIC

kl. 15:00

feat.

PAUL BANKS

90,-/110,-

Fredag 8. feb.

Pop i Raschs Pakhuz

kl. 20:00

ZAC WILLIAMS

Lørdag 9. feb.

Pop i Raschs Pakhuz

60,-/80,-

kl. 20:00

IDA RED

Søndag 10. feb.

ROLF THOFTE Kvartet

120,-/150,-

Jazz i Raschs Pakhuz

kl. 15:00

feat.

150,-/175,-

JACOB CHRISTOFFERSEN

Fredag 15. feb.

Lokale helte/RMB

UPCOMING

kl. 20:00

I RASCHS PAKHUZ

20,-/40,-

Lørdag 16. feb.

Pop

kl. 20:00

SKO/TORP

Søndag 17. feb.

Jazz i Raschs Pakhuz

295,-/340,-

ALEXANDER
KRAGLUND

kl. 15:00

møder Den Faste Trio

90,-/110,-

Fredag 22. feb.

Hiphop / Rap

DE DANSKE
HYRDER

kl. 21:00

60,-/100,-

Lørdag 23. feb.

Pop i Raschs Pakhuz

kl. 20:00

NANNA SCHOU

Søndag 24. feb.

Jazz i Raschs Pakhuz

95,-/120,-

ZIER ROMME
Trio

kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 1. mar.

Scandinavian

20,- (Kun dør)

Lørdag 2. mar.

Nedkøling i Raschs Pakhuz:

OLD FLAMES
Pop

LIS SØRENSEN

Søndag 3. mar.

Blues i Raschs Pakhuz

DR. FRIIS BLUES CLINIC
feat.

90,-/110,-

SVANTE SJÖBLOM

Fredag 8. mar.

Pop i Raschs Pakhuz

kl. 20:00

EA KAYA
support

Lørdag 9. mar.

Soft Rock

kl. 21:00

295,-/320,-

Søndag 10. mar.

kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 15. mar.

kl. 20:00

195,-/240,-

Lørdag 16. mar.

kl. 21:00

+

MICHAEL LEARNS
TO ROCK
Jazz i Raschs Pakhuz

SNORRE KIRKS

Kvartet

feat. STEPHEN RILEY

Rock

EVERYBODY’S
TALKING
Rock

GO GO BERLIN

170,-/210,-

Lørdag 23. mar.

kl. 13:00

40,-/60,-

Lørdag 23. mar.

kl. 19:30

120,-/120,-

Søndag 24. mar.

kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 29. mar.

kl. 20:00

120,-/150,-

Lørdag 30. mar.

kl. 13:00

sgruppen
For alder og deres
4-9-årige ilier
fam

VIVA

– i Svaneke

Salsa

VIVA

– i Svaneke

Jazz i Raschs Pakhuz

MATHIAS HEISE
Kvartet
Pop

ASKLING

+ support:

SELINA ALAY & DELAY

For børn

ONKEL REJE

& BRILLES

Mega Store Magiske Trylleshow

Lørdag 30. mar.

Pop

270,-/295,-

Rolf Thofte har etableret sig som en af sin generations mest toneangivende jazztrompetister. Kvartetten
vil give smagsprøver på dugfriske kompositioner af Rolf Thofte samt dykke ned i jazzhistoriens
skattekiste og finde en række af trompetistens favoritsange frem og støve dem af til lejligheden.
Line up: Rolf Thofte (trompet) – Jacob Christoffersen (klaver) – Anders Fjeldsted (kontrabas) &
Henrik Holst (trommer).

Kom og oplev det seneste nye Bornholms musikalske undergrund har at byde på. Upcoming
rockbands står klar på scenen i Raschs Pakhuz for at vise publikum, hvad de er lavet af. Kom og
oplev morgendagens stjerner! Præsenteres af hele øens øveforening: Rytmisk Musik Bornholm.
Det populære og albumaktuelle band fejrer 30 års jubilæum ved at se frem på den kommende
turné, som byder på masser af nyt… og naturligvis det bedste af det gamle. Mange har været
med fra starten i 1990, hvor Sko/Torp nærmest dukkede op ud af ingenting med albummet
On A Long Lonely Night, der med et salg på mere end 200.000 eksemplarer satte rekord som
det bedst solgte danske debutalbum.
Jazz i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis,
og dagens gæst: Violinisten, mundharpespilleren og sangeren Alexander Kraglund, som har
medvirket på over 35 albumudgivelser og spillet/indspillet med navne som Lee Ritenour,
Dave Grusin, Simon Toldam, Sidsel Storm, Jacob Fischer, Søren Kjærgaard, Emil de Waal,
Hugo Rasmussen og mange flere.
De Danske Hyrder har de seneste år skabt et trofast, næsten kultlignende følge, og til trods
for, at De Danske Hyrder har holdt sig udenfor mainstreamen, er musikken og videoerne blevet
streamet millioner gange. Den fremadstormende rapgruppe arbejder for tiden på ny musik og til
marts er det muligt at opleve drengene, når de tager på deres største tour til dato.

Den bornholmske sangerinde og sangskriver Nanna Schou er i februar 2019 klar med sin debut
EP ”Du sætter spor”. En dansk popdebut, der blander dansefest og røgfyldt blues med fokus på
den gode melodi, melankoli og romantik. Grænselandet mellem personligt og privat udforskes,
mens en inderlig vokal byder dig velkommen indenfor i hendes eget, drømmende univers.
At Zier i dag af mange betragtes som en dansk pendant til den legendariske, canadiske
jazzpianist Oscar Peterson er ikke en tilfældighed. Som 11-årig fik han således stukket en CD i
hånden med OP. Han faldt nu pladask for Petersons overlegne musikalitet og ekstreme teknik.
Det gav ham blod på tanden til at udforske jazzmusikken.
Line up: Zier Romme (p) – Rune Fog Nielsen (b) – Frands Rifbjerg (dr)

Med sin varme og stærke vokal i centrum, favner Lis Sørensen et større og større publikum,
og en aften i hendes selskab er både en rejse ned ad memory lane, og en energisk væren i
øjeblikket. Lis Sørensens imponerende repertoire byder på en perlerække af hits fra 4 årtier og
nye forrygende, stærke numre fra det anmelderroste album ”Bedre Tider”.
”Verden er i farver” – ”Mine øjne de skal se” – ”Morgensol”
Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio og dagens gæst: Svante Sjöblom – også kaldet
Skånes svar på Tom Waits. Svante Sjöblom er en ung, forrygende, svensk blues’n’roots guitarist
og sanger. På trods af Svante Sjöbloms unge alder synger han som en garvet ældre herre, og
han er allerede en veteran på den skandinaviske blues scene.
Ea Kayas debutsingle ”Remedy” havde knap nok ramt æteren, før musikmagasiner og -blogs
i ind- og udland havde udråbt Ea Kaya som Nordens næste store kvindelige popsucces,
og hun bliver sammenlignet med musiske mastodonter som Mø, Sia og Zara Larsson. Efter
electropop-bangeren ”Tied Up” er den nu 24 årige Ea Kaya aktuel med sin tredje single
”Don’t Complicate It’”.
Den 21. marts 1988 mødtes MLTR for første gang i øvelokalet i Århus og dermed startede en
fælles og uforudsigelig rejse ud i popmusikkens verden. MLTR har i deres usædvanligt lange
karriere toppet hitlisterne i mere end 15 lande og solgt millioner af albums og singler, først og
fremmest i Skandinavien og Asien.
”The Actor” – ”Someday” – ”That’s Why” – ”Take Me to Your Heart”
Trommeslageren Snorre Kirk har i de seneste år gjort sig bemærket, både som sideman med
nogle af de mest prominente jazzartister fra Skandinavien, og ikke mindst som komponist og
kapelmester i sit eget prisvindende orkester. Med sig har han den amerikanske mestersaxofonist
Stephen Riley, der sin unge alder til trods allerede har markeret sig som en markant figur på den
internationale jazzscene.
Line up: Stephen Riley (ts) - Magnus Hjorth (p) - Anders Fjeldsted (b) & Snorre Kirk (dr)
Rocklegenden, Popdrengen og Kongen af Ribe behøver efterhånden ingen nærmere introduktion.
Når Billy Cross, Jimmy Bacoll og Lars Maasbøl optræder sammen, er der garanti for en
usædvanlig musikalsk oplevelse. På scenen er der tre barstole, tre mikrofoner og et hav af
guitarer. Blander man de dele med uovertruffet vokalarbejde, sublimt guitarspil og venskabeligt
mundhuggeri – så har man Everybody’s Talking.
Det alternative indie rock ensemble Go Go Berlin er efterhånden et velkendt navn herhjemme
med et velfortjent renommé som et af de mest hårdtarbejdende og intense live acts på den
danske scene. Med nye sange og udgivelse(r) klar i kulissen, er Go Go Berlin klar til at løfte
sløret for deres nye lyd på de danske spillesteder. En mørkere, vildere og mere ”klubbet” version
af Go Go Berlin.

På tur i Caribien – Caramba!

125,-/150,-

kl. 20:00

Ida Red er: Alexandra, Nanna B, Nanna E og Greta. Alle er betitlede som både sangerinder,
musikere, komponister og producere. De fandt hinanden for nogle år siden, da de blev room-mates
på et ophold på Engelsholm Kunsthøjskole. Her blev de inspireret af hinanden, et venskab
spirede, og deres personligheder smeltede sammen til bandet Ida Red, opkaldt efter en muse og
et kvindeligt symbol.
Kendt fra DR P4 og P7 Mix med numrene ”Wildflower”, ”Talk” og ”Oh Girl”.

Sanger og pianist Jacob Norreen er 44 år og har spillet aktivt på Bornholm alene og i forskellige
konstellationer, siden han var 16 år. Sætlisten er et bredt udvalg af dejlige numre, som vi alle
kender, fortolket til besætningen og leveret med indlevelse og sjæl; Pink Floyd, Billy Joel,
Suzanne Vega, Rod Stewart o.m.a..
Gæster med billet til Scandinavian Pink Floyd Project har gratis adgang.

325,-/375,-

120,-/150,-

Den 25-årige Zacharias Celinder (Zac Williams) er multiinstrumentalist, sangskriver og producer.
Zac har brugt mange år på at blive en etableret musiker i det københavnske musik miljø.
Hans musik er en blanding af R&B og funk. Zacs musik er fuld af improvisation og overraskelser,
og denne koncert vil komme dem til gode, der har smag for gode harmonier og behagelige
grooves.

Lokal rock

kl. 21:00
kl. 15:00

Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, og
dagens gæst: Paul Banks har i mere end 35 år været et toneangivende navn på den danske
folk, blues og sangskriver scene. Især hans virtuose akustiske guitarspil har gjort indtryk på flere
generationer af danske guitarister, men også hans vokal og sangskrivning har virkelig markeret sig.

2019 markerer 40-året for Pink Floyds superalbum, THE WALL. Albummet er aldrig blevet opført
på danske spillesteder som tour eller koncertrække. Det laver Pink Floyd Project om på med
deres nye fortolkning og opsætning. Scandinavian Pink Floyd Project stiller i stærkeste opstilling
med Mikkel Lomborg som særlig inviteret gæst på scenen. Desuden kan man forvente en visuel
oplevelse i særklasse orkestreret med lys, laser og video.

280,-/325,-

kl. 23:30

For et øjeblik siden var Karl William en rodløs teenager i en Aarhus-forstad. Så begyndte han
at synge. Nu, et øjeblik senere, er han en anmelderrost og prisvindende sanger og sangskriver
i dansk musiks midte. For med sine eftertænksomme sange får han afløb med den særlige
sensitivitet, der har præget ham livet igennem. I en alder af blot 24 år har Karl William allerede
sat tydelige spor med sine blåtonede elektroniske sjælesange.

Rock

kl. 21:00

Fredag 1. mar.

Flamenco er en musikkultur fra Andalusien i Spanien, og med sine inciterende rytmer, dansens
fortryllende trin, guitarens sprøde klange og sangerens virtuose stemme fascinerer den både
børn og voksne. Flamenco handler frem for alt om kommunikation og leg, og til koncerten vil
musikerne indvie publikum i flamencoens hemmelige sprog.
For aldersgruppen 4-9-årige og deres familier.

FOLKEKLUBBEN

På to øer i Caribien, ”Ø’en med den dejlige havn” og Cuba, bor børnene Maria og Emilio. Deres
hverdag er fyldt med musik, rytmer og sjove sange, og sammen med musikgruppen Viva rejser
publikum ved hjælp af en magisk rejsesang på besøg på de to øer. Vi skal danse, synge, klappe
og feste med Maria og Emilio og gi’ den gas til en trommesang af Emilios oldefar.
BEMÆRK STED: Svanekegaarden, Skippergade 2-8, 3740 Svaneke
VIVA består af salsamusikere fra Danmark, som har fundet sammen i en fælles interesse for
en særlig æra i cubansk musik, der hylder det enkle og melodiske og ikke mindst det dansable.
Publikum tages med på en rejse gennem landskaber af gamle cubanske ”hits”.
BEMÆRK STED: Svanekegaarden, Skippergade 2-8, 3740 Svaneke.
Døren åbnes en halv time før koncerten.
Mathias Heise er en dansk mundharpist, komponist og pianist, der har modtaget en række priser
og anerkendelser. Til denne koncert har han håndplukket en stjernebesat kvintet bestående af
den unge, fremadstormende guitarist Pelle von Bülow, den garvede og alsidige trommeslager
Morten Ærø og den virtuose bassist Thomas Fonnesbæk.
Det er gået stærkt for den 18 årige Emma Askling. I august 2018 vandt hun ”Tak Rocks Talentpris”
– og åbnede i den forbindelse P3 Teltet på Smukfest. Hun udsendte første singlen ”Missing you”
i november 2017 og anden singlen “It’s You” feat. Gavin i marts 2018. I september 2018 udkom
hendes tredje single ”So Precious”, som er playlistet over hele Norden og er blevet streamet
mange millioner gange på streamingtjenesterne. Askling er i rotation på bl.a. DR P3 og P7 mix.
Før var han sørøver, nu er han tryllekunstner, så det bliver magisk når Onkel Reje og hans
faste følgesvend Brille, pakker tryllestavene ud og gakker sig igennem det mega store magiske
trylleshow. Glæd jer til alle de kendte sange, men tag jer i agt, I risikerer, at jeres børn ikke vil gå i
bad efter at have hørt dem. Der bliver fuld fart over feltet og som altid hamrende politisk ukorrekt.
Folkeklubben udsendte i efteråret deres fjerde album ’Sort Tulipan’ til massive roser og en
1. førsteplads på albumhitlisten over samlet fysisk salg i Danmark. I begyndelsen af 2019
drager bandet atter på landevejen for at præsentere den nye plade såvel som det efterhånden
omfangsrige bagkatalog. Det bliver et poetisk rockbrag af en aften!

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

