2018-4

Fredag 2. nov.

Pop i Raschs Pakhuz

THE NURCHERS

kl. 21:00

Bornholms gladeste festorkester

Forsalg 80,-/Dør 100,-

Lørdag 3. nov.

Rock

MAGTENS
KORRIDORER

kl. 21:00
295,-/320,-

Onsdag 7. nov.

Pop

PERNILLE
ROSENDAHL

kl. 20:00

kirkekoncert – i Østermarie

270,-/300,-

Torsdag 8. nov.

Foredrag

HANS PILGAARD

kl. 19:30

HUMOR

– en måde at overleve på

245,-/245,-

Fredag 9. nov.

GT
UDSOL

kl. 21:00

Rock

BIG FAT SNAKE

320,-/350,-

Lørdag 10. nov.

UDE AF
KONTROL

60,-/100,-

Søndag 11. nov.

Jazz i Raschs Pakhuz

BOBO MORENO
BO STIEF
OLE KOCH HANSEN

kl. 15:00
125,-/150,-

Onsdag 14. nov.

Comedy

RUBEN SØLTOFT

kl. 19:00

– TING FRA MIN MUND

245,-/245,-

Fredag 16. nov.

Folkpop

kl. 21:00

LAURA MO

140,-/170,-

Lørdag 17. nov.

Familiekoncert i Raschs Pakhuz

KLEZMERDUO

kl. 13:00

– FIND FESTEN

40,-/60,-

Lørdag 17. nov.

Rock

Fredag 23. nov.

DOWN ’N’ OUT

Lørdag 24. nov.

Julekoncert i Rønne Kirke

CAROLINE
HENDERSON

BAGE

TER TIL

ET
FÅ BILL

Lørdag 24. nov.

80’er pop

kl. 21:00
195,-/250,-

Lørdag 24. nov.

HENRIETTE
ENGELHART

20,- (Kun dør)

RAP AKADEMIET PÅ BORNHOLM

Fredag 30. nov.

BOBBY SHAMS
+ SUPPORT

20,-/40,-

Lørdag 1. dec.

90,-/110,-

Torsdag 6. dec.

kl. 20:00

Tre stærke mænd viser følelser og spilleglæde i en trio, der er lige så vellydende som den er
simpel: vokal, piano, bas. Uden sikkerhedsnet spiller de, med stor spontanitet, musik i verdensklasse og skaber koncerter, der både byder på grovswing og knappenålsstemning.
Komiker Ruben Søltoft er klar med sit andet onemanshow. Selvom den karakteristiske frisure
stadig kæmper med hjernen om, hvem der krøller mest, er det i en mere voksen udgave. Han
deler stadig gavmildt ud af egne livsoplevelser og pinlige erfaringer, og i en verden, hvor det
handler usundt meget om at passe ind, er Ruben også anderledes, akavet og forbandet følsom.
Support: Jacob Taarnhøj

Kærligheden til de amerikanske rødder skinner igennem i Lauras optræden, hvor musikken har
strejf af rhythm and blues, ubekymrethed og længsel. Lyrikken er dansk og underfundig.
KENDT FRA HITTET ”STEPPEBRAND” BL.A. PÅ DR P4

For aldersgruppen 4-9-årige og deres familier
Gennem århundreder har det været en af musikernes fornemmeste opgaver at spille festen frem,
når noget skal fejres. Med tuba, saxofon, trommer, harmonika, jødeharpe og sang tager vi til
Østeuropa for at finde festen. Her blander klezmer og romamusik sig med lystige lokale melodier,
som lokker folk ud på gaden og hen på festpladsen.

Publikum kan forvente fantastiske, stemningsfulde koncerter med både gamle klassikere og
julesange på repertoiret. På scenen får Henderson selskab af den anerkendte jazzpianist og
sin musikalske ledsager gennem mange år Nikolaj Hess og den prisvindende guitarist og multi
kunstner Gustaf Ljunggren.
Bemærk sted: Sct. Nicolai Kirke, Kirkepladsen 20, Rønne.
Arrangør: Lions Club Rønne.
Hit med 80’erne er klar til endnu en tur rundt i landet med sangene fra det, der bliver kaldt
danskrockens guldalder. Numrene fra dengang orkestrene på hitlisternes øverste pladser hed
Tøsedrengene, Dodo & The Dodos, Rocazino, RayDeeOhh, TV-2 og News. Dengang Ecco-sko
og pastelfarvede habitjakker var det, der vel i dag ville blive kaldt mega nice.

Rock

TTER

E
FÅ BILL

E
TILBAG

Sangerinde Henriette Engelhart fortsætter igen i år 80’er aftenen med pompøse popballader i
Raschs Pakhuz. Kom forbi og nyd en hyggelig nedkøling efter Hit med 80’erne koncerten.

Interesserer du dig for rap musik, og er du mellem 16 og 24 år og bosiddende i Region Hovedstaden,
dvs. på Bornholm eller i eller omkring København, så klik dig ind på http://bit.do/rapbornholm
og læs om en enestående mulighed for at deltage i Rap Akademiet på Bornholm.
ANSØGNINGSFRIST 18. NOVEMBER.
Offentlig koncert kl. 19:00 – gratis adgang.
Projektet er en del af Hip Hop Hub, som er støttet af Nordea-Fonden.

Hiphop / Rap i Raschs Pakhuz

kl. 21:00

kl. 15:00

Dansk trio i verdensklasse

80’er pop i Raschs Pakhuz

kl. 23:30

Søndag 2. dec.

Munken, Englando og Balken danner gruppen UDE AF KONTROL og har de seneste år skabt
en bølge af hits i deres unikke og vilde Melbourne/Bounce univers. UDE AF KONTROL leverer ét
af de bedste og mest energifyldte sceneshows, der kan opleves i Danmark.

Den bornholmske blues-kvartet Down ’n’ Out består af fire tidligere medlemmer af Neil Young
Jam. Fælles for dem er en kærlighed til blues-musikken - i både traditionel forstand og den mere
rockede udgave. Repertoire er fortolkninger af svedig dansevenlig blues og mere tilbagelænede
numre med rigelig plads til fordybelse.
Line up: Jesper Mosevang Madsen - vokal og keyboard, Bo Nilsson - bas,
Per Mousing - trommer og Niels Bachmann - guitar

60,-/80,-

320,-/370,-
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Booze ’n’ Blues i Raschs Pakhuz

kl. 21:00

kl. 21:00

Udover at være en fremragende interviewer og journalist er Hans Pilgaard også en eminent
foredragsholder, der med sin sans for humor og meget livsbekræftende facon behersker formidlingens kunst på meget højt niveau.
Arrangør: bifald booking & management

Der er kopibands, og der er Led Zeppelin Jam. Landets måske bedste af slagsen og et af de
mest sejlivede. Helt tilbage i 1989 - før kopibands blev et hverdagssyn i dansk musik - begyndte
radioværten Alex Nyborg Madsen og bandet at stille den værste sult hos et stort rockpublikum.
”Stairway to Heaven” – ”Whole Lotta Love” – “Baby I’m Gonna Leave You”

245,-/270,-

Fredag 30. nov.

Omkranset af det fortryllende kirkerum kan Pernille Rosendahl opleves tæt på til denne unikke
intimkoncert, hvor hun skærer helt ind til benet af sit musikalske univers og hylder tid og rum.
Siden Pernille Rosendahl i 2001 bragede igennem som en del af indiepopgruppen Swan Lee
med debutalbummet ’Enter’, har hun fået en særplads på den danske musikscene. En position,
hun understregede, da hun i 2016 udsendte sit første soloalbum ’Dark Bird’.
Bemærk sted: Østermarie Kirke, Svanekevej 6, Østermarie

LED
ZEPPELIN
JAM

kl. 21:00

300,-/300,-

Siden gennembruddet med Lorteparforhold i 2005 har Magtens Korridorer igen og igen turneret
land og rige tyndt og samlet en enorm erfaring til sig. I deres helt eget univers leverer Magtens
Korridorer en form for moderne storby-blues, vekslende mellem indtrængende ballader og
fuldblodsrockere af fineste karat.

CLUBBING

kl. 21:00

kl. 16:00

The Nurchers elsker at lave en fest, så deres musikalske bagkatalog er alsidigt og yderst
dansevenligt. Bandet spiller musik fra de sidste seks årtier og vil med deres musik forsøge at
skabe en stemning, der rammer bredt og dybt.
Line up: Kim Clausen – bas, Christian Faurholdt Jeppesen – vokal, Thomas Jensen – keyboard,
Brian Johansen - trommer og Rune Damsgaard - guitar.

CARPARK
NORTH
Blues

DR. FRIIS BLUES CLINIC
feat.

SØREN RISLUND
& SIMON JUL

Dansk hiphop har vendt sig mod gaden og ghettoen de sidste år. Det har ført til en masse musik,
der tegner et nyt billede af Danmark. Men sjældent er gadelivet blevet beskrevet med så meget
politisk engagement og poetisk detaljerigdom som hos Bobby Shams. Den garvede rapper, der
før gik under navnet Vakili, har nemlig genopfundet sig som en form for politisk vakt gaderapper.

Tilbage i 2001 singledebuterede Carpark North med ’There’s a Place’, og siden har landets
rockfans fået den ene hitsingle efter den anden fra den hårdtslående trio. Sange som ’Human’,
’Transparent & Glasslike’ og ’32’ har alle været med til at forme det Carpark North, som vi alle
kender i dag.
Folkeejet Søren Rislund fra Totalpetroleum og Simon Jul AKA
Fissan Poulsen fra Banjos Likørstue brænder æbleskiverne,
drukner kravlenisserne i glögg og prøver på alle tænkelige måder
at varme stemningen op på lummer vis for at sikre, at der i år skal
saltes på fortovet til jul.

Foredrag

MIT LIV SOM

ELKJÆR

Preben Elkjær var en af verdens bedste angribere i 1980’erne. I kølvandet på sine mange
mål afleverede han ofte en rap bemærkning, der gennem årene har sikret ham ryet som hele
Danmarks fodboldgavflab nummer 1.

270,-/300,-

Fredag 7. dec.

kl. 21:00

CLUBBING

DJ ALIGATOR

Det bliver en nostalgisk fest med tramp og bas-arm, når en af Danmarks bedst sælgende DJs
åbner posen med hits som ”The Whistle Song”, ”Lollipop” og ”Doggy Style”!

160,-/210,-

Lørdag 8. dec.

kl. 21:00
70,-/90,-

Søndag 9. dec.

kl. 15:30
150,-/175,-

Fredag 21. dec.

kl. 21:30

Blues i Raschs Pakhuz

HENRIK LIEP

& THE SOULWORKERS
Jazz i Raschs Pakhuz

MORTEN
HAUGSHØJS

GROUP

Henrik Liep Nielsen (f. 1965) begyndte at spille guitar som 13 årig, og han har siden spillet i
mange forskellige rock/blues konstellationer, også efter at han flyttede til Bornholm i 1978. Til
denne koncert med The Soulworkers præsenteres nyt eget Mississippi inspireret soul blues, og
numre fra Henrik Liep’s cd ”Soul Worker” i nye versioner.
Med sig på scenen har den århusianske guitarist Morten Haugshøj et stjernehold af unge og
garvede kræfter fra den århusianske jazzscene. Musikken, der bedst kan betegnes som lyrisk,
moderne jazz med inspiration fra både New York og ”den nordiske jazz”, er skrevet af kapelmesteren selv.
Line up: Morten Haugshøj - guitar, Anders Morgensen - trommer, Jesper Løvdal - saxofon,
Simon Gorm Eskildsen – klaver og Thomas Sejthen – kontrabas.

WALL OF WONDERS

WHITE CHRISTMAS

Kom og fest julen i gang! Wonderfestiwall & Musikhuzet præsenterer et fedt line-up!
OBS: Aldersgrænse 16 år.

100,- (Kun dør)

Lørdag 22. dec.

kl. 20:00
80,-/100,-

Tirsdag 25. dec.

kl. 23:00
75,-/100,-

Onsdag 26. dec.

kl. 20:00

Disco

BLOWOUT
BEFORE
CHRISTMAS
CLUBBING

CHRISTMAS
CLUB BANG
BANG LIVE!

Blowout Bornholm præsenter i samarbejde med Musikhuzet 10 af Bornholms fedeste DJs fra
1997 og frem til 2010. Kom og oplev et inferno af julegaver(!), julenisser, nissepiger laserlys,
julelys, røgkanoner og masser sne.

Denne aften inviterer Musikhuzet til Club Bang Bangs årlige Christmas Special! Siden 2007 har
folk hvert år strømmet til Musikhuzet for at være med til dette uforglemmelige event! Musikhuzet
har alle de forgangne år været pakket til bristepunktet. Undgå udsolgt og den vanvittige kø ved
at købe din billet i forsalg!
OBS: Aldersgrænse 18 år.

Jam aften

CHRISTMAS JAM

På med nissehuen og find bjælderne frem! Kom til julehygge og jam. Alle, der har lyst, kan gæste
scenen og optræde med deres eget band, solo eller sammen med husorkesteret!
Jammere har fri entré.

20,-/40,-

Fredag 28. dec.

kl. 20:00
250,-/295,-

Metal

PRETTY
MAIDS

Pretty Maids sørger altid for en god blanding af nyt og ældre materiale fra det meget store bagkatalog, når de går på scenen. Bl.a. Red, Hot & Heavy, Future World og Sin-Decade sammen
med de store hits Please Don’t Leave Me og Little Drops of Heaven. Bandets seneste udgivelse
har sendt dem rundt til scener i det meste af verden, og nu også til Musikhuzet på Bornholm.

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

