
Fredag 1. apr.
kl. 21:00

Forsalg/dørsalg 270,-/290,-

Lørdag 2. apr.
kl. 21:00

120,-/150,-

Lørdag 9. apr.
kl. 20:00

180,-/205,

Torsdag 14. apr.
kl. 22:00

100,- (Kun dør)

Lørdag 16. apr.
kl. 21:00

230,-/250,-

Fredag 22. apr.
kl. 19:30

50,- (Kun dør)

Lørdag 23. apr.
kl. 13:00

40,-/60,-

Torsdag 28. apr.
kl. 19:00

215,-/215,-

Fredag 6. maj
kl. 20:00

120,-/140,-

Søndag 8. maj 
kl. 15:00

140,-/175,-

Lørdag 14. maj 
kl. 21:00

415,-/415,-

Fredag 27. maj 
kl. 21:00

270,-/320,-

Fredag 3. jun.
kl. 21:00

150,-/175,-

Lørdag 11. jun.
kl. 20:00

80,-/100,-

Lørdag 2. apr.
kl. 20:00

150,-/200,-

Søndag 3. apr.
kl. 15:00

120,-/140,-

Søndag 10. apr.
kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 15. apr.
kl. 21:00

50,-/70,-

Lørdag 16. apr.
kl. 22:00

50,-/80,-

Fredag 22. apr.
kl. 21:00

120,-/150,-

Lørdag 23. apr.
kl. 20:00

160,-/180,-

Fredag 29. apr.
kl. 20:00

25,-/40,-

Lørdag 30. april
kl. 13:00

40,-/60,-

Lørdag 7. maj 
kl. 20:00

80,-/100,-

Fredag 13. maj 
kl. 21:00

150,-/175,-

Lørdag 21. maj 
kl. 20:00

90,-/110,-

Lørdag 28. maj 
kl. 21:00

50,-/80,-

Lørdag 4. jun.
kl. 15:30

120,-/140,-

Fredag 24. jun.
kl. 21:00

150,-/175,-

Hjalmer er på rekordtid slået igennem på den danske musikscene. Selv ikke en verdensom-
spændende pandemi har kunnet sætte en stopper for den unge musikers popfærd, da han 
ovenpå udgivelsen af sit længeventede debutalbum, ”Midt i en drøm eller noget der ligner” , både 
ryddede bordet med hele fire GAFFA-a i 2020 – bl.a. som Årets Danske Solist for andet år i træk 
– og kunne tage på endnu en anmelderrost, og ikke mindst totalt udsolgt, Danmarksturné. Nu er 
Hjalmer endelig klar til at tage turen hele Danmark rundt igen.

Med sin musik har den 26 årige singer/songwriter Signe Rønsov fundet et helt særligt følelses-
mæssigt rum. Et rum hvor hun kan fortælle om sine inderste usikkerheder og frustrationer og sætte 
dem fri i stærke forløsende omkvæd. Kammas stilsikre pop bærer på opmærksomme betragtninger 
om verdenen omkring hende og refleksioner over de tanker der fylder inde i hende selv.

Sydfynske PATINA gjorde deres indtog på den danske musikscene i 2020 med singlerne  
”Flammer Rammer”, som blev årets mest spillede på P3, og den mere rockede og alvorstunge 
”Sådan Må Det Være (Uhhhh)”. I februar 2021 udkom så den første fuldlængdeudgivelse  
”Drømmefanger”.

Vi er stolte af at kunne præsentere årets vildeste elektroniske påskearrangement. 
Dediker natten til: Stærkt live dj-line up, det svedigste lysshow og bastante rytmer fylder luften 
med mega-energi på dansegulvet. Vi ses til en uforglemmelig eksklusiv påskeevent. 
Du skal være fyldt 16 år for komme ind, vi tjekker ID.

Back To The 80’s er det ultimative liveband, hvis I vil sikre jer musik i bedste kvalitet og med 
100% festgaranti! Back To The 80’s har specialiseret sig i netop det at gøre aftenen helt unik, 
hvor publikum holdes i centrum og gøre det med et overskud, der giver plads til improvisation. 
Bornholmske Charlotte Vigel står fast i fronten og dirigerer tropperne. Med sig har hun nogle af 
Danmarks mest erfarne og dygtige musikere og sangere, som alle giver sig 100% for at give 
publikum en oplevelse de sent glemmer.

Så er det igen tid til en musikalsk rundrejse, når der 22. april afholdes forårsjam i Svanekegaarden. 
Tag dine venner under armen og vær med til en aften, hvor alt kan ske. Værterne er pianisten Johann 
Gustav og sangerinden Nanna Schou, som vil åbne ballet sammen med husorkestret og derefter 
føre publikum og jammere igennem en fantastisk aften. Hvad end du er jammer eller tilskuer, er du 
garanteret hygge, spænding og underholdning for hver en øre. Jammere har fri entré
BEMÆRK STED: Svanekegaarden, Skippergade 6, 3740 Svaneke. Bemærk døren åbner kl. 18:45

Tikke Takke Trio er et sjovt og farverigt band, drevet frem af et medrivende funky beat, der går 
lige i blodet og benene. Gruppen skaber et fantasifuldt univers med sange, der blandt andet 
handler om livet på, i og ved havet. Sangene rammer lige i øjenhøjde og inviterer til fællessang 
og dans. Det bliver et festfyrværkeri af alverdens genrer, når børn og voksne skal med i Tikke 
Takkes legende, oceanblå univers.
For aldersgruppen 4-9-årige og deres familier

Onemanshowet Krøllehjern’ er Jacob Taarnhøjs andet onemanshow og hans første oneman-
show siden hans seneste onemanshow, der samtidigt var hans første onemanshow, og på det 
tidspunkt eneste onemanshow, indtil hans nyeste onemanshow, onemanshowet Krøllehjern’. 
Krøllehjern’ er et onemanshow, hvor man allerede i presseteksten mærker Jacob Taarnhøjs 
store erfaring med og intuitive fornemmelse for at skrive skoleopgaver med minimumskrav til 
tegnsætningen.

Øernes Blues Band har eksisteret siden 1984. Inspireret af kunstnere som: Buddy Guy, Stevie 
Ray Vaughan, Robert Cray, Allman Brothers, Peter Green, John Mayall, Eric Clapton, Jimi 
Hendrix m.fl, har bandet sammen genfundet deres oprindelige lyd og nerve. Øernes Blues Band 
har spillet overalt i Danmark, og de bliver budt velkommen igen og igen, fordi det swinger og 
emmer af musikglæde.

Fromseier Hockings har turneret over det meste af verden og opbygget en sjælden intimitet i 
deres musik. De optræder i et levende, impulsivt og virtuost legende sammenspil.

BEMÆRK STED: Domen, Kampeløkken Havn, Allinge

MALURT stiller op i ”Mød mig i Mørket”-formationen fra 1982-84 med Christian Arendt, Peter Mors, 
Dia Nielsen og Pete Repete ombord. Gåsehuden vil med garanti gennembore cowboyjakkerne hos 
både nye fans og de heldige festivalgæster, der tidligere har oplevet MALURT live.

Du kan godt begynde at kridte danseskoene! For ovenpå udgivelsen af et hitspækket 
debutalbum og dertil en fuldstændig udsolgt sensommerturné, er Danmarks ukronede 
dansegulvskonger, Fyr Og Flamme, endelig klar med nye koncerter. Og denne gang 
kommer hitduoen hele landet rundt. 
Vinderne af det danske Melodi Grand Prix 2021 

Ring Them Bells indtager de danske live-scener med koncerter på BETA i København lørdag 
den 14. maj og i Musikhuzet på Bornholm fredag den 3. juni. Flere shows bliver offentliggjort 
senere på året. Ring Them Bells er i topform med tre 5-stjernede live-anmeldelser i træk, hvor 
Fyens Stiftstidende kalder dem ”en berusende oplevelse”, mens Gaffa beskriver dem som ”en 
stor attraktion”. Devolution konstaterer, at ”der er intet at sige til, at det danske band har været på 
alles læber den seneste tid”, og at ”bandet ejede den ikoniske scene” (Store Vega).

Væbnet med klaver og kontrabas har Bremer/McCoy formået at give genklang både herhjemme 
og i udlandet. Duoens fjerde album, ”Utopia” (2019), blev udgivet i samarbejde mellem Bremer/
McCoy Music og Talking Heads-frontmanden David Byrnes label Luaka Bop i New York. På 
albummet fortsætter rejsen videre ind i et forunderligt lydunivers skabt af to perfektionistiske og 
uhyrligt talentfulde barndomsvenner.

Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, 
og dagens gæst: Nisse Thorbjørn. ”Copenhagen Slim” som han kaldes, når han turnerer i 
udlandet, spiller både guitar, mundharpe og synger fantastisk med en oldschool og samtidig 
unik klang. Nisse Thorbjørn er en af vinderne af prisen som ”Årets Danske Bluesnavn” og har 
medvirket på det DMA vindende album ”Trainman Blues” (2018).

Det vrimler med talenter derude. Et af dem er så afgjort pianisten, den unge Zier Romme 
Larsen, der er mand for at levere en omgang fornemt swingende klaverjazz. Han dyrker efter-
krigstidens swing og bebop som noget helt autentisk midt i alle de retninger, der flyver om ørerne 
på os i disse år. Med sig i sin kvartet har han den bornholmske saxofonist Søren Høst, Rune Fog 
og Cornelia Nilsson, der hver især alle er ligeså integreret i den danske musikscene.

Casanova er en ung, dansk duo, der med deres popmelodier og legende tekstunivers skaber sange, 
du både kan danse og synge med på, samt sange der kalder på en lighter i vejret. Jonas Brandt og 
Jonathan Petersen nyder godt af mange forskellige musikalske indflydelser, men sætter stor ære i at 
skabe sange, der både har noget på hjerte og samtidig er noget, folk ikke kan lade være med at synge 
med på. Casanova holder d. 15/4 deres første koncert i Raschs Pakhus, hvor de vil præsentere deres 
helt nye numre. Tag vennerne under armen og glæd dig til en aften med godt humør.

Bornholms højt elskede natklub Sølvknappen genopstår i Raschs Parkhuz. Stilen er sync pop, 80’er 
pop, tidlig 90’er drum’n’bass og beatbox og tidlig 90’er eurodance. Husk og kom i dit fedeste 80’er 
look, da vi har skruet op for dresscoden. Vi har Sølvknappens dj team i pulten; Michael Juhlin & 
PABLO, som i bedste 80’er og bedste Schumacher stil, vil skyde dig direkte tilbage til Sølvknappen. 
Let’s go back to the 80’s. GÆSTER TIL BACK TO THE 80’S HAR GRATIS ADGANG.
Arrangeret i samarbejde med Pineapple Events

– ”JEG SAVNER ENERGIEN. TIDERNE HAR ÆNDRET SIG, MEN DRØMMENE ER STADIG 
DE SAMME.” Med sange som ”Plastic”, ”Indlæg” og ”Avalon” har Pind formået at skabe sit helt 
eget univers, som allerede nu har givet et hav af lyttere i hele landet. Fans af Pind har ventet 
og ventet, men nu kan den skarpe historiefortæller endelig løfte sløret for sine egne koncerter i 
april og maj 2022.

Thomas Buttenschøn inviterer publikum til en mindeværdig koncert, hvor musik og storytelling 
fremføres på autentisk vis, ligesom der tages humoristisk livtag med livets finurligheder og 
kærligheden som det utilregnelige kompas, der af og til, får dig på en omvej, men som altid får 
dig sikkert i havn.
BEMÆRK STED: Svanekegaarden, Skippergade 6, 3740 Svaneke

En aften for øens up and coming artister og lokale musikere, til at træde op  
på scenen og vise hvad de har.
Indtil videre er følgende tilmeldt:  
RÅGAFNAT, OZKAR, PETRA, SAMUEL VIDAR og LA BOHEME EXECUTIF.
Tilmeldingen for at optræde er åben, henvendelse til Stereoboxen

Der var engang i Mali. Det er nat i Mali. Stjerner og måne oplyser himlen, og i landsbyen 
Koulikoro får børnene fortalt eventyr. Om den tapre mariehøne Kimi Komo, om hanen Karato 
og firbenet Kanou og om den farlige løve, der vist godt kunne spise en lille ged. 
For aldersgruppen 4-9-årige og deres familier

Vanir spiller melodiøs dødsmetal med mange års erfaring på viking death/folkmetal scenen. Bandets 
tema bevæger sig inden for den nordisk/germanske mytologi samt historiske fortolkninger af den 
tidlige middelalders og oldtidens folk. Fra Valhallas sal til de germanske slagmarker er Vanirs musik 
blevet en kompromisløs sammensmeltning af fascinationen med vores fælles oprindelse, blodet spildt 
gennem historien og et tungt og melodiøst lydbillede.

Den hårdtslående duo FABRÄK er kommet ud af det blå og har allerede – efter 3 singler – 
cementeret sig som et af de mest spændende nye acts herhjemme.
Koncert med masser af naturvin, Kähler-vaser, Yeezy Boost, pandehår, Joe & the Juice, Frankies 
Pizza og Jeppe Kofod.

Jan Gerfast er guitarist, sanger og sangskriver, og har været på den internationale bluesscene 
i mange år. Han har udviklet sin helt egen stil og lyd ”Groovy Blues”. Hvis Du holder af guitar-
improvisation, over Groovy Bluesriffs spillet fra det inderste af sjælen, ja så er denne koncert det 
helt rette sted for dig.

Frida og Sirid Møl Kristensen begyndte i 2014 at lave musik sammen på barndomsværelset, 
og inspireret af artister som Agnes Obel og og The Raveonettes, har søstrene ramt en nordisk 
nerve, der inviterer lytteren ind i et filmisk og drømmende univers. Deres numre er især kende-
tegnede af deres sfæriske og velklingende flerstemmige vokaler, der svæver på en minimalistisk 
og tung produktion af støjende guitarer og elektroniske soundscapes.

Jazz på Svanekegaarden med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Michael Friis og denne gang Henrik 
Salinas på guitar. Dagens gæst er Kristian Jørgensen, som ofte bliver kaldt Svend Asmussens arvta-
ger. Bl.a. leder han egen kvartet, “Kristian Jørgensen Kvartet”. Derudover spiller han ofte med Thor 
Backhausen og Paul Banks. Kristian begyndte at spille violin, da han var 8 år, og dannede som 12-årig 
drengebandet Gadevang Swing Central, der vakte opsigt i TV og radio. 
BEMÆRK STED: Svanekegaarden, Skippergade 6, 3740 Svaneke. Bemærk døren åbner kl. 14:45

Lucky Lo, den svenske multi-instrumentalist og sangskriver Lo Ersares alt-pop pseudonym, 
er som et spil hinkesten. Hun springer mellem det velkendte og det finurlige; det groovy og det 
uventede. Og ligesom legens mangefarvede ruder af kridt, afdækker Lo og hendes band nyt land 
og emner af både lyse og mørke nuancer, imens Lo Ersares ærlige, inderlige og oprigtige vokal 
altid skinner igennem.

Pop

HJALMER

Pop

KAMMA 
+ support: UKENDTE SKYER

Rock

PATINA 
– Support: AUGUST HØYEN

Elektronisk musik

EASTER NIGHT

80’er pop i Musikhuzet

Upcoming

JAMNIGHT 
på SVANEKEGAARDEN

Familiekoncert i Raschs Pakhuz

TIKKE TAKKE 
Trio

StandUp

JACOB TAARNHØJ 
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HJERN´

Blues i Raschs Pakhuz

ØERNES 
BLUES BAND

Folkemusik
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HOCKINGS 
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MALURT
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FYR & FLAMME

Rock i Raschs Pakhuz

RING THEM 
BELLS

Folkpop / bluegrass

HEIDI 
MATTSSON 

Moderne Jazz i Rønne Kirke

BREMER 
/ McCOY

Blues i Rachs Pakhuz

DR. FRIIS BLUES CLINIC 
feat. NISSE 

THORBJØRN

Jazz i Rachs Pakhuz

ZIER ROMME Trio   feat. 
SØREN HØST

Pop i Raschs Pakhuz

CASANOVA

Dance/Pop

SØLV
KNAPPEN

i Raschs Pakhuz

Hiphop / Rap

PIND

Pop

THOMAS 
BUTTENSCHØN 

Eksklusivt og intimt soloshow

Stereoboxen præsenterer:

UPCOMING 
i Raschs Pakhuz

Familiekoncert i Raschs Pakhuz

MOUSSA 
DIALLO 

Trio

Metal i Raschs Pakhuz

 
  + Support:

Hiphop / Rap i Raschs Pakhuz

FABRÄK

Blues i Raschs Pakhuz

GERFAST

Poprock i Raschs Pakhuz

PRISMA

Jazz

KRISTIAN 
JØRGENSEN 

møder DEN FASTE TRIO

Pop i Raschs Pakhuz

LUCKY LO

2022-2

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

TOPPEN AF 
POPPEN

BEMÆRK STED: Sct. Nicolai Kirke, Kirkepladsen 20, Rønne. Nicolai Kirkes Musikudvalg er medarr.

”Det føles altid som at vende hjem, når færgen rammer havnen i Rønne. Med rødderne dybt forankret i 
klippeøen kommer jeg og får min vigtige dosis af Bornholm. Det er hjem og hjertevarme”.
Heidi Mattsson er en countryfolk singer songwriter, der både giver plads til fortællingerne i sangene, 
såvel som i pauserne. Heidi Mattsson er også kendt i det danske folk/pop band ”Songs for Iris”. 
Denne aften har hun guitarist Emil Meinild med, som er velbevandret i det danske folkemusik miljø.
BEMÆRK STED: Scala Gudhjem, Brøddegade 10, 3760 Gudhjem


