
Søndag 1. sep.
kl. 16:00

Forsalg 120,-/ Dørsalg140,-

Lørdag 7. sep.
kl. 20:00

80,-/100,-

Blues i FREM

Dr. FRIIS BLUES CLINIC 
feat. 
MIKE ANDERSEN 
– i Svaneke

Punkrock i Raschs Pakhuz

FABLED MIND 
+ support: REBUKE & ONE HIDDEN

Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis  
og dagens gæst: Mike Andersen. 
Et kendetegn for Mikes mange udgivelser er, at der på hver enkelt udgivelse er blevet lagt en ny 
sten til stien, hvor nye hjørner af soul, blues, roots og rock er blevet betrådt.

Bemærk sted: Kulturhuset FREM, Svaneke Bio, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

Fabled Mind er et band bestående af fire gutter med over 10 års erfaring i den danske under-
grund. De musikalske referencer trækkes til 90’erne og de tidligere 00’ere, hvor skate/punk-sce-
nen havde sin storhedstid. 
Med bl.a. bornholmske Dion Lambrecht Finne (sang/guitar) og Søren Olsen (bas).

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

2019-3

Fredag 13. sep. 
kl. 15:00 

& lørdag 14. sep. 
kl. 14:00

Partout 405,-/550,-
(endagsbillet 260,- / 325,-) 

Lørdag 28. sep.
kl. 21:00

80,-/120,-

Fredag 4. okt.
kl. 20:00

120,-/150,-

Lørdag 5. okt.
kl. 20:00

295,-/345,-

Onsdag 9. okt.
kl. 19:00

415,-/415,-

Lørdag 12. okt.
kl. 13:00

40,-/60,-

Søndag 13. okt.
kl. 15:00

150,-/175,-

Lørdag 19. okt.
kl. 21:00

80,-/100,-

Søndag 20. okt.
kl. 15:00

120,-/140,-

Søndag 27. okt.
kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 27. sep.
kl. 21:00

160,-/195,-

Onsdag 2. okt.
kl. 20:00

215,-/215,-

Fredag 4. okt.
kl. 21:00

80,-/100,-

Søndag 6. okt.
kl. 15:00

120,-/140,-

Fredag 11. okt.
kl. 20:00

100,-/120,-

Lørdag 12. okt.
kl. 20:00

140,-/170,-

Fredag 18. okt.
kl. 20:00

195,-/250,-

Lørdag 19. okt.
kl. 21:00

190,-/220,-

Lørdag 26. okt.
kl. 20:00

295,-/350,-

Pop

BARSELONA

Folk

FROMSEIER
HOCKINGS 
– i Domen

Poprock

POUL KREBS & 
HENNING KVITNES

StandUp

Typisk
JONATAN SPANG

For børn i Raschs Pakhuz

EN FANJAZZTISK 
TROMMEREJSE 

Jazz i Raschs Pakhuz

CASPER MIKKELSENS
DEJLIGE JAZZBAND 

Folk i Raschs Pakhuz

STRANGERS 
ON A TRAIN

Jazz i Raschs Pakhuz

ALEXANDER 
KRAGLUND 
         møder 
DEN FASTE TRIO

Jazz i Raschs Pakhuz

LARS 
JANSSON 
& UNIT

Pop

FALLULAH

Foredrag

ERIK  
CLAUSEN

Elektronisk musik i Raschs Pakhuz

FJERNSYN

Blues i Raschs Pakhuz

Dr. FRIIS BLUES CLINIC 
feat. 

SAHRA DA SILVA

Arabisk musik i Raschs Pakhuz

OUD and 
VOICE

Viser

BJARNE KURE 
– helt seriøst

Pop

ALBERTE 
WINDING 
BAND

Rock

SMUKKE 
MØLLER

Rock

THE 
SAVAGE 
ROSE

Kom og få din dosis af Hård Rock – Sleaze – 
Sludge – Thrash – Progressivt – Power – Death 
og Black Metal, når Raise Your Horns slår 
dørene op til to dages metalfest i Musikhuzet.            

– METAL FESTIVAL

Barselona, der består af Rud Aslak og Rasmus Theodor, er historien om et ungt DIY-
band, som på rekordtid blev et af de mest lovende navne på den danske musikscene. 
Bandets energiske men inderlige livekoncerter er blevet et trademark.

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.

Oplev den helt specielle kemi mellem Poul Krebs & Henning 
Kvitnes, når de med deres band kommer forbi Musikhuzet på 
deres 2019 turne. De to sangere og sangskrivere har optrådt 
sammen mange gange gennem årene, og de udgav deres 
første fælles album i august.

Med ’TYPISK’ stiller Jonatan Spang skarpt på hele verden og 
ikke mindst sig selv med vanlig fandenivoldskhed, revsende 
iagttagelser og sin sans for god timing.
Kendt fra ’Tæt På Sandheden’ på DR2.

Arrangør: Musikhuzet & Panduro Management.

Junglejazz, swingmusik og fortælling er for både børn og deres voksne. En musikalsk mættet 
koncert, der fortæller trommernes og jazzmusikkens historie fra Afrikas savanne til New Yorks 
asfaltjungle. Leveret af Casper Mikkelsens Dejlige Jazzband.

For aldersgruppen 4-9-årige og deres familier.

Levende swing, jazz, og jungletrommer a la Ellington, Arm-
strong, Basie og Goodman m.fl. fra dansehaller, smugkroer 
og stumfilmsbiografer i 20’erne og 30’ernes New Orleans, 
Chicago og New York for både lyttende, festende, dansende og 
drikkende forsamlinger.
Line-up: Casper Mikkelsen (trommer), Jesper Løvdal (sax), 
Johannes Buhl (piano) og Morten Ankarfeldt (bas).

Strangers on a Trains musik trækker på inspirationer fra både sømandsviser, tysk og fransk 
cabaret, amerikansk vaudeville, centraleuropæisk folk og argentinsk tango; alligevel er udtrykket 
særdeles originalt. Her er tale om dekadent, lyrisk neo-noir for fuld skrue.

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.

Pianisten Lars Jansson behøver egentlig ikke den helt store introduktion. Siden begyndelsen 
af 70’erne har han været en del af den svenske og internationale jazzscene og er en af Nordens 
absolut største og mest værdsatte jazzmusikere. 
Line-up: Lars Jansson (p), Niclas Höglind (g), Mattias Welin (b) og Kristofer Johansson (tr).

Fallulah har haft et meget travlt 2019, og der er absolut ingen indikationer på, at 
det kommer til at gå mere stille for sig resten af året, og slet ikke, når hun rammer 
Musikhuzet.

Aktuel lige nu med singlerne ‘God Bless You’, ‘Bloodline’ og ‘Dysfunctional’.

Velkommen ombord i Erik Clausens højt flyvende univers. Nu spreder vi vingerne ud 
og tager en tur ud i gøglerens verden, hvor han vender alle ting på hovedet. Det er et 
talkshow på fuld speed, (glem alt om ”ældrebyrden”).

Arrangør: Knudsker IF – Fodboldafd. / bifald booking & management.

Trioen dyrker minimalisme og simple hooks med rødder i europæisk synthesizerpop med 
inspiration fra f.eks. Kraftwerk, Laid Back og Massive Attack. Bandets ultrakorte danske tekster 
er 100% kærlighedsfri, men dyrker i stedet banale dagligdagsobservationer og halvfilosofiske 
betragtninger om alt fra politik, forbrug og klima til boligindretning, biler og porno. 

Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio og dagens 
gæst: Sahra da Silva (f. 1984) er utvivlsomt en af Danmarks 
stærkeste soul-, blues og jazzsangerinder i sin generation. Et 
sted i midten af soul, blues og jazz står Sahra, klippefast som 
en stadig spirende sangerinde med en gåsehudsfremkaldende, 
fantastisk stemme.

Med den palæstinensiske oud-spiller Bilal Irshed og den syriske sanger Bakri Hemmami kan 
du opleve en intim og samtidig kosmopolitisk version af klassisk arabisk musik. Kombinationen 
af oud og vokal er en gammel tradition i arabisk musik, som får lytteren til at danne billeder fra 
Andalusien og Alhambra på nethinden. 

Temaet for en viseaften med Bjarne Kure er hygge, genkendelse og musikglæde, rigtig mange 
evergreens og nyfortolkninger af rigtig gode melodier. Repertoiret er skønne viser og smukke 
ballader af bl.a. Björn Afzelius, Michael Falch og Leonard Cohen – og dejlige ”vise-ficeringer” af 
sange af The Beatles, Adele og Kim Larsen. Det er sange, man med glæde vil kunne synge eller 
nynne med på.

Efter Albertes bogudgivelse ”Kastevind – erindringsglimt fra barndom og ungdom” fortsætter 
historierne i musikken, live på scenen, med nye og gamle numre fra hendes repertoire. Albertes 
sange om at finde kærligheden, om at holde gamle og nye venner i hånden, om de mørke dage 
og de lyse nætter, bliver kædet sammen af små anekdoter. 

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.

The Savage Rose, der har eksisteret i mere end 50 år, er måske netop nu større end aldrig før. 
De seneste år er deres publikum bare vokset og vokset, og det legendariske band har spillet for 
udsolgte huse landet over.
Line-up: Annisette Koppel, Naja Rosa Koppel (kor), Amina Carsce Nissen (kor),  
Las Nissen (guitar), Frank Hasselstrøm (blæsere og keys), Dan Hemmer (hammond og keys),  
Jacob Haubjerg (bas) og Anders Holm (trommer).

350,-/375,-

Torsdag 19. sep.
i Brohuset ved Hammershus – UDSOLGT, 

Fredag 20. sep. 
i Kyllingemoderen – UDSOLGT

Lørdag 21. sep.
i Musikhuzet – FÅ BILLETTER

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 tradi-
tion har haft et hav af stærke, vel-
etablerede navne på cv’et, ligesom 
arrangementet har været med til 
at give masser af unge, upcoming 
stjerner en unik chance.

UDENFOR SÆSONEN

Stadig få billetter inkl. menu 700,- kr

Metal

Fredag 20. sep. 
kl. 20:00

20,-/20,-

Hiphop / Rap

RAP 
I RASCHS PAKHUZ

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 en del af Bornholms Kulturuge.
Med bl.a. Abdallah og Mikkel, Awad Amoura og Stephie P. Rider.
BEMÆRK: Kulturuge badge er obligatorisk ved alle kulturugens arrangementer.

Kendt fra Mojo Blues Bar


