2018-2

Torsdag 5. apr.

Comedy om kræft
Psykolog Thomas Skov tager den fallerede, kræftramte
komiker Geo under (k)ærlig behandling i dette nye og ekstremt
underholdende comedy show.

kl. 20:00

Forsalg/Dør 250,-/250,-

Lørdag 7. apr.

Rock

kl. 20:00 KIRA SKOV MED BAND
140,-/175,-

Søndag 8. apr.

Jazz i Raschs Pakhuz

NICLAS BARDELEBEN
Jazz Quintet

kl. 15:00

120,-/140,-

Onsdag 11. og
torsdag 12. apr.

Troubadour

NIELS HAUSGAARD – PÅ EGEN HÅND

Fredag 13. apr.

Rock

STEFFEN
SCHACKINGER

kl. 21:00

150,-/175,-

Lørdag 14. apr.

Akustisk

200,-/240,-

Søndag 15. apr.

For børn

MOTOR MILLE & BAND

kl. 12:00

125,-/150,Folk

90,-/110,-

Lørdag 21. apr.

Americana / folket pop-country

HUSH

kl. 20:00

250,-/280,-

120,-/140,-

Fredag 27. apr.

Art-pop

BLAUE BLUME

kl. 21:00

160,-/180,-

160,-/190,-

Lørdag 28. apr.

Rock

DIE HERREN

kl. 21:00

U2-Brother Rockers
– U2/4/U2

195,-/250,-

90,-/110,-

Lørdag 5. maj

Dancehall reggae

WAFANDE

kl. 20:00

150,-/175,-

kl. 19:00

275,-/275,-

TOBIAS DYBVAD
– ”Fasser Partner”

Et show om jagten på kærligheden
Pop

MARIE KEY

kl. 21:00

285,-/315,-

Lørdag 12. maj

Psykedelisk rock

kl. 21:00 UFFE LORENZEN SOLO
140,-/170,-

Søndag 13. maj

+ SUPPORT: Støvsind
For børn

100,-/125,-

Tirsdag 15. maj

Comedy

kl. 20:00

Live 2018

345,-/345,Dansktop

75,-/100,-

Bornholms Bedste Boyband

Fredag 25. maj

Folkemusik

BALTIC CROSSING

kl. 19:30

SUPPORT: Folk & Fæ

90,-/110,-

for de 5-8 årige

kl. 13:00 MOUSSA DIALLO TRIO – i Svaneke
40,-/60,-

DER VAR ENGANG I MALI

Fredag 1. jun.

Blues i Raschs Pakhuz

JAN GERFAST BAND

kl. 21:00

En af Sveriges mest
berejste bluesmusikere

90,-/110,-

Lørdag 2. jun.

Psykedelisk rock

Fredag 8. jun.

– i Svaneke

60’er rock i Raschs Pakhuz

THE GREAT
PRETENDERS

kl. 21:00

95,-/125,-

Lørdag 9. jun.

Singer/songwriter & reggae
i Raschs Pakhuz

100,-/120,-

Lørdag 30. jun.

kl. 20:00

WONDER SUMMER

EDITION
– i Gudhjem

Torsdag 12. jul.

Poprock

KIM LARSEN

kl. 21:00

& KJUKKEN
SUPPORT: Stardust Boogie Band

395,-/520,-

Onsdag 18. jul.

370,-/370,-

kl. 20:00

370,-/370,-

Maliske Moussa Diallo har digtet videre på en række af sin barndoms underfundige eventyr, og
her genskaber han den magi, han selv oplevede som barn, når hans bedstemor fortalte eventyr
under den afrikanske stjernehimmel. (Koncert er flyttet fra 3. marts 2018).
I samarbejde med Musikforeningen NoName, Svaneke.
BEMÆRK STED: Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke
Bandets frontfigur er født 1954 og opvokset i Osby. Han samlede guitaren op i 1960’erne og
levede i 1970’erne som vagabond og gademusikant. I 1980’erne var han en flittigt brugt studie- og
backing-musiker og har i tidens løb turneret, indspillet eller jammet med internationale kunstnere
som ”Uncle” John Turner, Big Joe Turner, Angela Brown, Junior Wells, Willie ”The Touch” Hayes,
Erin Jaimes og mange flere.

Et af Danmarks absolut bedste 60’er bands. Og det er et helt igennem fantastisk katalog de tager
fat på: Bl.a. The Turtles, The Hollies, The Searchers, The Who og selvfølgelig The Rolling Stones
og The Beatles, bliver præsenteret i et energisk show med stor vægt på den flerstemmige sang,
som kendetegnede disse ikoniske grupper op igennem de farverige tressere.

SE MUSIKHUZET.DK FOR INFORMATION.

UDENDØRS I MUSIKHUZETS HYGGELIGE GÅRDHAVE

Med vid, bid og overskud lufter Kim Larsen & Kjukken medrivende versioner af både regulære
landeplager og nye små perler fra en karriere, der strækker sig over nærmest naturstridige fem
årtier og dermed udgør et enestående kapitel i dansk pop- og rockkultur.
OBS: Døren åbner 2 timer før koncerten.
C.V. Jørgensen er en af de helt store danske sangskrivere – han er i en klasse helt for sig selv i
en karriere, der indtil videre har været i mere end 40 år. Han har haft en længere koncertpause,
men nu vil han altså tilbage på scenen.
Bemærk sted: Gæstgivergården, Theaterstræde 2, 3770 Allinge.
OBS: Døren åbner 3 timer før koncerten.

Pop/rock/folkrock

JØRGENSEN
kl. 20:00 C.V.
– i Allinge

Torsdag 19. jul.

Denne hårdtslående og råswingende gruppe, der blev dannet i 2004, består af fem aktive, yngre
musikere fra toppen af folkemusikscenerne i England, Finland og Danmark.
Line-up: Antti Jävelä [FI] på kontrabas, violin og mandolin – Kristian Bugge [DK] på violin – Ian
Stephenson [UK] på guitar og toradet harmonika – Andy May [UK] på sækkepiber og klaver –
Esko Järvelä [FI] på bratch og violin.

Selv om TV-2 er i studiet for at indspille nyt album - og nærmest ikke optræder live i 2018 - skal
Bornholm da ikke snydes. Igen i år spiller bandet traditionen tro i den skønne have hos Oluf Høst
Museet.
OBS: Døren åbner 2 timer før koncerten.
Bemærk sted: Oluf Høst Museet, Løkkegade 35, Gudhjem

Pop

395,- / 425,- Unge under 26 år forsalg: 175,-

FÅ BILLETTER TILBAGE

Jens Malling er en international singer/songwriter bosat i Malaga, Spanien. I 2010 byttede han
folkeskolen på Bornholm ud med gaderne og barerne på Costa del Sol, hvor han erhverver sig
som musiker. Her går han under kælenavnet ”The Reggae Viking”. Nu gæster han Musikhuzet
for første gang efter sit exit fra Bornholm.

kl. 21:00 JENS MALLING

Mandag 2. jul.

Jan Gintberg har i kølvandet på offentliggørelsen af showet udtalt følgende: ”Synes bestemt at
jeg havde gjort det klart? Jeg føler mig misforstået på det groveste. Jeg har tænkt mig at rede
verden. Ikke redde den for fanden!”

Young Flowers var et tidligt dansk bud på en psykedelisk power-trio. For 50 år siden udgav bandet
LP’en ”Blomsterpistolen” med numre som ”Oppe i træet” og ”25 øre”, og de fik stor succes. Det skal
fejres med en koncert med Young Flowers Reunion, bestående af Peter Ingemann, Peer Frost og
Søren Berlev. I samarbejde med Musikforeningen NoName, Svaneke.
BEMÆRK STED: Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

YOUNG FLOWERS
REUNION
kl. 21:00
160,-/195,-

Uffe Lorenzen er kendt som den karismatiske forsanger og frontfigur i Spids Nøgenhat og Baby
Woodrose. Han har huseret på den danske rockscene siden slutningen af 80’erne og fik et gennembrud med Baby Woodrose i 2003. Senere fulgte et endnu større gennembrud med Spids Nøgenhat,
der nærmest blev folkeeje.
SUPPORT: Støvsind er en rejse i rendyrket og skyggefuld mol. (Koncerten er rykket fra 2/3 2018)

Long Balls glæder sig enormt til at spille op til kæmpefest i Raschs Pakhuz med god gammel
Rock n’ Roll fra bl.a. Deep Purple, Led Zeppelin, AC/DC og mange andre. Kom og nyd de sexede
og livsbekræftende spillemænd. Long Balls spiller live og højt. Line-up: Andreas Borne (guitar og
sang) - Benny Tufvesson (guitar, mundharmonika og sang) - Thomas Rothe Wollny (trommer og
sang) - Ralle Eskesen (bas og sang) - Johnny Mortensen (keyboard, perkussion og sang).

Rock i Raschs Pakhuz

Lørdag 26. maj

I anledning af sit 4. soloalbum tager Marie Key på en forårstour rundt i landet. Hun har allerede
udsendt tre forløbere for albummet - nemlig sangene “Bruge dig”, “Giganter” og senest “Regn”.
Hun vil til koncerten præsentere en ny lyd, et nyt band og nye sange.

Bandet Danmarks John leverer et nostalgisk show med sange fra John Mogensens store
bagkatalog, og gør det med samme sjæl og ånd som vores savnede folkekunstner.

150,-/180,-

kl. 21:00

Syngende humørspreder med store pophits i bagagen
Med kæmpe hits, strålende personlighed og en enestående stemme har Wafande sunget sig ind
i danskernes hjerter. 2011 var året, hvor Wafande brød igennem lydmuren og fik Danmark til at
smile og ryste røv. Det skete med årets ultimativt største sommerhit: ’Gi’ mig et smil’. Året efter
slog Wafande fast, denne gang med platinhittet ”Uartig”, at han var kommet for at blive.

Danmarks John er en ægte dansk hyldest til den folkekære John Mogensen

kl. 21:00 DANMARKS JOHN

Lørdag 19. maj

Die Herren har spillet sammen siden 1991 og har i dag nærmest kultstatus i Danmark som et
af de mest troværdige og rå plagiat-bands i landet. De har virkelig forstået at gengive nerven i
U2´s sange. Det er ikke tilfældigt, at de samler fulde huse over alt i landet, hvor de spiller, og det
er ikke tilfældigt, at publikum kommer igen og igen. Det er et resultat af, at publikum får en stor
musikalsk oplevelse hver gang.

Hr. Skægs gode ven Vinter har aldrig gået i skole og alligevel påstår han, at han ved alt hvad
der er værd at vide. Det tror Hr. Skæg ikke på. Med bogstaver, tal, Danmarks klogeste børn og
en masse sange går Hr. Skæg i gang med at undersøge om det virkelig ER spild af tid at gå i
skole, og om man overhovedet kan vide alt, hvad der er værd at vide.

kl. 13:00

Fredag 18. maj

Den anderkendte art-pop kvartet er nu klar med en tour rundt i Danmark i forbindelse med en EP
udgivelse, hvor første track derfra ”Macabre” allerede er ude. Blaue Blume havde stor succes
med debutalbummet ”Syzygy”, der blev hædret med seksstjernede anmeldelser, fik nomineringer
i flere awardshows og bragte bandet på tour i Europa.
(Koncerten er flyttet fra 8/12 2017)

Det er forsvindende lidt Tobias har datet, sådan rigtig aktivt, i sit liv. Men i løbet af det sidste
år har han for alvor kastet sig ud i alt fra dating-apps og uopfordret social media-macking til
at invitere kvinder ud, han møder på gaden. Det er der kommet en perlerække af mislykkede
scoringsforsøg ud af. Nederlag er altid pragtfuldt stand-up materiale, så glæd dig til et decideret
pragtfuldt show!

StandUp

Fredag 11. maj

Danske countrydarlings gør comeback
At HUSH er et band som i dén grad skal opleves live, er velkendt på spillestederne og hos deres
trofaste publikum, og der bliver rig mulighed for det i foråret 2018 hvor gruppen tager på en
omfattende turné. HUSH er, med over 100.000 solgte albums, en af Danmarks største succeser
inden for americana og folket pop-country.

Afrosoul-sangerinden Feridah Rose hæver stemmen og markerer sig med en funky lyd, groet
fra dybe rødder i Østafrikas røde jord, såvel som musikalske input fra gospel og reggae. Med
ørehængende melodier og forførende stemmer er Feridahs musik lyden af kærlighed, sprød soul
og Afrikas varme sol. Med base i København og stærke musiktraditioner fra Uganda har den
karismatiske sangerinde fundet form og personligt udtryk til sin musik.

Verdensmusik

kl. 21:00 FERIDAH ROSE

Onsdag 9. maj

De seneste år har man på Ramasjang kunne møde Motor Mille. Du kender hende måske bedst
fra bl.a. Monster Busters, Cirkus Summarum og ikke mindst Ramasjang Club, hvor hun elsker
at danse. Alle børn og voksne er inviteret, så kom og oplev den seje pige med de lyse fletninger
lave et fantastisk show fyldt med sange, musik, dans, sjov og ballade.

De spidse støvler er ikke stillet på hylden og tourbussen er ikke kørt i garage. Henning Stærk er igen
aktuel med nye singler. En koncert med Henning Stærk er en aften med store sange: En rejse gennem
Henning Stærks lange og flotte karriere, krydret med og bundet sammen af historier og anekdoter.
I samarbejde med Musikforeningen NoName, Svaneke.
BEMÆRK STED: Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

Rock

STÆRK
kl. 21:00 HENNING
– i Svaneke

Fredag 4. maj

Med millioner af visninger på Youtube, et verdensomspændende tour-CV og international anerkendelse har Steffen Schackinger for længst cementeret sit navn på den internationale musikscene som en guitarvirtuos i absolut særklasse. Han kombinerer suveræn præcision og timing fra
sin klassiske uddannelse og baggrund med den hårdere rocks kompromisløshed og vildskab.

Lasse Mørck har i de seneste år gjort sig bemærket i både ind- og udland som et af de mest
fremtrædende bastalenter fra sin generation. Koncerten byder på drømme, fantasi og forestillinger om fjerne egne. Et humoristisk og anderledes bud på nutidig jazz, der emmer af livsglæde,
menneskevarme og empatisk sammenspil. Line-up: Tobias Wiklund (kornet), Jesper Løvdal
(tenor sax & klarinet), Snorre Kirk (trommer) og Lasse Mørck (kontrabas).

Jazz i Raschs Pakhuz

MØRCK
kl. 15:00 LASSE
KVARTET

Fredag 27. apr.

T
UDSOLG

Snogebæk-sangerinden Maria Sita har i 2017 dannet en ny trio med sin mangeårige samarbejdspartner Thomas Thor på keyboards og den rutinerede bornholmske bassist Henrik Salinas.
Trioen spiller et repertoire, som består af egne sange med et touch af jazz/soul/folk/world, samt
fortolkninger af nordiske folkesange og sange fra den amerikanske sangskat.

kl. 21:00 MARIA SITA TRIO

Søndag 22. apr.

Niclas Bardeleben har de seneste otte år slået sig fast som en af de mest markante unge
musikere på den danske jazz scene. Niclas’ nye quintet tager udgangspunkt i et traditionelt New
Orleans repertoire og sætter det ind i en dansk kontekst.
Line-up: Niclas Bardeleben (trommer), Henrik Bolberg (trompet), Jan Harbeck (saxofon),
Vincent Nilsson (trombone) og Lasse Mørck (bas).

Oplev Shaka i et stærkt akustisk baseret setup med de to mulitinstrumentalister Carl-Erik Riestra
& Lasse Boman. De kendte og elskede hits som “2 Mod Verden” & “Tomgang” møder en masse
nye numre bundet sammen af Shakas åbenhjertige og ærlige fortællinger om sangene og livet.

LOVELESS
kl. 20:00 SHAKA
Kendt fra Toppen af Poppen

Fredag 20. apr.

Kira Skov mistede sin mand Nicolai Munch-Hansen i slutningen af februar 2017. Som en måde
at bearbejde sin sorg på begyndte Kira kort tid efter Nicolais bortgang at skrive sange til sin
mand. Kira er på turné med fuldt band, hvor hun vil opføre de nye sange live, samt en række
udvalgte sange fra hendes efterhånden omfattende bagkatalog.

Rock

DIZZY MIZZ LIZZY
– i Allinge

Danskerne kan ikke få nok af den populære trio. Tim Christensen, Martin Nielsen og Søren
Friis-Larsen overraskede mange, da de i foråret 2016 udgav et nyt album. Den godt 20 år lange
pause havde været god for deres kreativitet, og publikum kvitterede ved både at købe albummet
ind på hitlistens førsteplads og strømme til bandets koncerter i titusindevis.
Bemærk sted: Gæstgivergården, Theaterstræde 2, 3770 Allinge.
OBS: Døren åbner 3 timer før koncerten.

Musikhuset 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

