
v

Lørdag 6. nov.
kl. 21:00

forsalg/dør 345,-/345,-

Fredag 12. nov.
kl. 21:00

100,-/120,-

Søndag 14. nov.
kl. 12:00

40,-/60,-

Fredag 19. nov.
kl. 20:00

140,-/160,-

Søndag 21. nov.- 
kl. 15:00

120,-/140,-

Onsdag 24. nov.
kl. 19:00

323,-/323,-

Lørdag 27. nov
kl. 21:00

230,-/260,-

Søndag 28. nov. 
kl. 15:00

150,-/175,-

Lørdag 4. dec. 
kl. 20:00

80,-/100,-

Søndag 5. dec. 
kl. 13:00

40,-/60,-

Fredag 10. dec. 
kl. 21:00

120,-/150,

Søndag 12. dec.
kl. 15:00

150,-/175,-

Tirsdag 21. dec. 
Tidspunkt og pris: 

Se www.musikhuzet.dk

Søndag 26. dec. 
kl. 20:00

30,-/50,-

Søndag 7. nov.
kl. 15:00

120,-/140,-

Lørdag 13. nov. 
kl. 21:00

280,-/295,-

Søndag 14. nov. 
kl. 15:00

150,-/175,-

Lørdag 20. nov. 
kl. 20:00

195,-/230,-

Søndag 21. nov. 
kl. 16:00

360,-/360,-

Fredag 26. nov.
kl. 20:00

120,-/140,-

Lørdag 27. nov. 
kl. 23:30

20,- (Kun dør)

Fredag 3. dec. 
kl. 20:00

120,-/150,-

Lørdag 4. dec. 
kl. 20:00

100,-/130,-

Søndag 5. dec. 
kl. 15:00

120,-/140,-

Lørdag 11. dec.
’kl. 20:00

40,-/60,

Fredag 17. dec.
kl. 21:00

80,-/100,-

Lørdag 25. dec.
kl. 22:00

75,-/100,-

På trods af, at Suspekt i 2019 kunne fejre deres 20-års jubilæum, er gruppen stadig blandt de mest 
populære navne på den danske hiphop scene. Emil Simonsen, Suspekt // Tabu Records, skriver: 
”For 1 år siden udgav vi vores måske bedste og mest velproducerede album (Sindssyge Ting, red.) 
til dato. Men albummet har aldrig fået det liv vi ønskede, fordi mødet med alle jer blev afbrudt, lagt i 
lænker og gemt langt væk. Vi har det som løver i et bur og har absolut ikke glemt jer”.

Eardrops er et bornholmsk band, samlet af 4 modne musikere med lyst til at spille i et rigtigt rock-
band med forvrænget guitar og rigtige trommer. Vi har siden 2013 bygget et omfattende og alsidigt 
repertoire op. Selvom vores musikalske baggrund er meget forskellig, har nysgerrighed og åbenhed 
over for hinandens yndlingsnumre skabt en stærk, fælles musikforståelse. Bandets klassiske opsæt-
ning er vokal, akustisk og elektrisk guitar samt bas og trommer, men der eksperimenteres også med 
mandolin, mundharmonika og kazoo samt en mere rocket sound med to elektriske guitarer.

Rumlerim skriver og spiller elektrisk, rytmisk, groovefunderet originalmusik til og for børn og 
voksne. Til denne koncert spiller Rumlerim egenkomponerede sange til børn om evigt aktuelle 
emner som mobning, fest, trafik, venner, gys, eventyr. Altid med det musikalsk håndværk i 
højsædet. Små som store inddrages aktivt i koncerten, med både sang og bevægelse. 

Høker er lyden af en generation, der vælter væggene mellem hiphop, punk og pop. Lyden af 
at gruble om natten. Lyden af et fællesskab, hvor fortvivlelsen slippes løs. Og den lyd vækker 
genklang. Den københavnske gruppe har vundet KarriereKanonen, varmet op for The Minds of 
99 i Royal Arena og været ugens uundgåelige på P3.

Jazz i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, og 
dagens gæst: Mårten Lundgren. Mårten Lundgren er en trompetist og arrangør, der primært 
arbejder i Øresundsregionen og kan høres i mange forskellige konstellationer, der spænder fra 
store bands til små grupper. Signifikant for Mårten er hans evne til at relatere ærligt med musik-
ken og hans evne til at tilpasse sit spil til de forskellige opgaver, han står over for. 

I 60 år har Ulf Pilgaard beriget film, teater og radio i Danmark – 40 år af dem har han været 
fast inventar i Cirkusrevyen, hvor han takkede af i sommeren 2021. Men hvem er han? Hvad 
brænder hans hjerte for og for hvem? Hvorfor blev Preben Kaas og Jørgen Ryg uvenner? 
Hvordan var Dirch Passer at dele garderobe med? Og er Lisbet Dahl lige så sjov i kulissen, som 
på scenen? Kom med helt ind i baglokalet – backstage, hvor skæbner mødes – griner og græder 
og fortæller røverhistorier. 

I næsten 30 år har Hit med 80’erne været Danmarks mest populære 80’er-band. Orkestret tager 
den danske sangskat fra det pastelfarvede årti under kærlig behandling. Forvent for eksempel 
Tøsedrengene, Dodo & The Dodo’s, Gnags, Rocazino, RayDeeOhh, News, TV2, Danseorkestret 
– fortsæt selv listen. Den er lang, for vi taler om danskrockens guldalder. Det er som om, 80’erne 
og sangene fra det dramatiske årti er fuldstændig uopslidelige.

Musikalsk Legestue. Med et blandet repertoire bestående af standards og originalkompositioner 
af Steen Hansen, samt triofomatet, er der rigelig mulighed for udfoldelse af bandets medlemmer. 
Alle tre har kendt hinanden og spillet sammen i forskellige konstellationer i mange år. Forvent en 
swingende eftermiddag med gode melodier og legende samspil. 
Line-up: Steen Nikolaj Hansen (Basun) – Per Gade (Guitar) & Kaspar Vadsholdt (Bas).

Luna Ersahin er født ind i et liv med to kulturer som afsæt. Med en dansk mor og en kurdisk far 
fra Tyrkiet, hviler i hendes stemme en fortælling om helheden i de to halvdele. Som frontkvinde i 
trioen AySay er det det samme budskab, der udleveres i et fængslende lydunivers, hvor østlige 
og vestlige traditioner blandes; saz og darbuka møder elektroniske produktioner, mens østlige 
toner sunget på dansk glider over i tyrkisk i flydende overgange. 

Stomp- og performancegruppen HeartBeat er fire unge, sprælske musikere fyldt med spille-
glæde. De leverer en alsidig koncertoplevelse, der bobler af begejstring. Med hjertevarme og 
glimt i øjet stråler HeartBeat langt ud over scenekanten og tryllebinder publikum, der undervejs 
inviteres til at deltage med sang, klap og bodybeat. For hvert et trommeslag – hvert et hjerteslag 
– breder smilet sig til op over begge ører. 

Red Warszawa – Slidt mis 35. Der er ingen tvivl… Red Warszawa er gammel… ca. 35 år. Ingen i 
bandet husker, om det var 86 eller 87 at navnet første gang poppede op, så alle jubilæer (baseret 
på 5 år) holdes 2 år i træk… dvs. at 40% af alle RW’s koncertår er jubilæumsår. Denne gang er det 
så 35-års fødselsdagen som skal fejres på den sædvanlige upassende vis. Dette foregår i kraft af 
en landsdækkende tour under navnet ”slidt mis 35”. Dette må du selvfølgelig ikke MISse, så køb 
din billet i god tid. Bandet er aktuelt med albummet ”Lade” som alle elsker at hade. det rimer så det 
passer. Ud over at spille musik, kan de heller ikke hækle eller strikke.

Til koncerten vil du opleve den prisvindende og 4-dobbelte grammyvinder, Bjarke Falgren, slippe 
kreativiteten løs sammen med nogle af Skandinaviens ypperste musikere. Her vil de på bedste vis 
forløse Bjarkes originale kompositioner med en rejse rundt i hele følelsesregisteret – fra det lyriske og 
melodiøse til det virtuose, legende og rå-swingende. Musikken tager udgangspunkt i jazzen, men er 
krydret med elementer fra alt fra folkemusik til brasilianske rytmer og klassisk musik.
Line-up: Bjarke Falgren (violin) – Janus Templeton (trommer) – Morten Lundsby (kontrabas)  
& Henrik Hallberg (guitar)

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

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.

Blues med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis og dagens gæst; Johnny 
Walther, der har fundet sammen til lejligheden. Den bornholmske guitarist Johnny Walther har 
været fast leverandør af rå bluesrock på de bornholmske spillesteder de seneste 30 år. Johnny 
Walther bliver kaldt Bornholms svar på den amerikanske vokalist Willy Nelson, og noget er der 
sikkert om betegnelsen, for Walthers røst er både rå og sjælfuld, med nerve og intensitet. 

Der dykkes ned i Pink Floyds ursuppe og stilles skarpt på det sagnomspundne værk ”Echoes” 
fra 1971. Et stykke der på én og samme tid er mystisk, uskyldigt, poetisk og episk. Scandinavian 
Pink Floyd Project stiller i stærkeste opstilling med et skræddersyet scenedesign af LED-skærme, 
lasers og digitalt lys. Bandet genopliver Echoes i en 50 års jubilæumsversion sammen med 
håndplukkede skatte fra resten af repertoiret.

Fire danske jazzprofiler tager dig med på en musikalsk lystvandring med Dexter Gordons 
populæreste numre samt fortællinger om den farverige kunstner og hans intense og dybt originale 
saxofonspil. Dexter Gordon var en stilskaber og storyteller på saxofonen. Hans legende og iderige 
spil har påvirket generationer af saxofonister fra 40’ernes bebop og frem til i dag. 
Line up: Mads Ole Erhardsen (tenorsax) – Morten Haugshøj (guitar) – Jens Jefsen (kontrabas) & 
Ulrik Bisgaard (trommer)

Mathilde Falch er ikke bange for at tage chancer, udfordre og eksperimentere med sin musik 
og lyrik. Sammen med hendes band eksperimenterer hun med det ukonventionelle i både lyd 
og produktion. Den røde tråd findes i hendes lyrik og karakteristiske stemme. Mathilde Falch er 
kendt for sin kompromisløse, vilde og alligevel sårbare, psykologiske sangskrivning, og også på 
sit nye album tager hun bladet fra munden. 

Caroline Henderson vender tilbage med sin populære julekoncert i Sankt Nicolai Kirke. For 
tusindvis af danskere er det blevet en tilbagevendende tradition at opleve Caroline Hendersons 
julekoncerter i kirker. Op mod jul 2021 holder Henderson traditionen i hævd og besøger 14  
forskellige kirker i landet i selskab med sine musikalske følgesvende, pianisten Nikolaj Hess  
og multi instrumentalisten Gustaf Ljunggren.
BEMÆRK STED: Sankt Nicolai Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne – Arrangør: Lions Club Rønne

Christian Juncker og Jonas Breum er begge sangskrivere med solokarrierer bag sig – og nu 
debuterer de for første gang med det fælles, musikalske legebarn GÆSTERNE. Jonas Breum 
har på egen hånd markeret sig som sangskriver i mange år. Christian Juncker kendes nok bedst 
for sangen om Mogens & Karen, samt titelsangene til familien Behas maritime eventyr.

Sangerinde Henriette Engelhart var både gæstesolist, korsanger og perkussionist for Hit Med 
80’erne, sidste gang de spillede på Bornholm. Denne gang fortsætter hun igen aftenen med 
lækre pompøse 80’er popballader i Raschs Pakhuz. Kom forbi til hyggelig nedkøling efter  
Hit med 80’erne koncerten.

GÆSTER TIL HIT MED 80’ERNE HAR GRATIS ADGANG

De hedder Blæst, og de skriver energiske ørehængende melodier, og med en lyrik de selv be-
skriver som ‘naiv hverdagspoesi’ behandler de nøgternt og præcist små ting fra en ung hverdag, 
og den tvivl og indre splittelse der følger med.
OBS: Aldersgrænse 16 år.
Arrangeret i samarbejde med Vezet.

Et band med vind i sejlende! Junkyard Drive har stormet fremad, siden første spadestik i 2014. 
Bandet har igennem tiden, med deres melodiøse rockmusik, fundet vej til mange publikummers 
hjerter! Junkyard Drive udgav i 2017 debutalbummet Sin & Tonic, der indeholder kæmpehittet 
”Geordie”, og er blevet tildelt topkarakter i både ind- og udland. Det danske magasin Metallized 
kaldte det ”et imponerende, beundringsværdigt, majestætisk mesterværk!”. Allerede året efter, 
udkom “den svære 2’er” Black Coffee, som høster endnu mere succes end debuten. Bandet får 
massivt airplay med sange som Sweet Little Dreamer og Way Too Long.

Blues med Den Faste Trio og dagens gæst: Søren Rislund. Som traditionen byder besøger Søren 
Rislund Musikhuzet Bornholm for at varme op til den forestående højtid. Søren Rislund indledte i 
1975 et samarbejde med studiekammeraten Jan Monrad i gruppen Totalpetroleum, og de udviklede 
her deres helt specielle sorte humor. Gruppen ændrede senere navn og blev til Monrad & Rislund. 
De har udgivet mere end 30 album, videoer m.v., indtil Jan Monrad før tid i 2015 blev hjemkaldt til sin 
skaber for at stå for underholdningen dér. Humoren er folkelig, bramfri, satirisk og til tider sort.

Kom og oplev det seneste nye, Bornholms musikalske undergrund har at byde på. Upcoming 
singer songwritere og bands står klar på scenen i Raschs Pakhuz for at vise publikum, hvad de 
er lavet af. Kom og oplev morgendagens stjerner!
Præsenteres i samarbejde med hele øens øveforening: Stereoboxen

”Ytringsfrihed”, ”Ud og knalde til bolden” og ”Sexisme” er blot nogle af de numre, som Flying 
Moments har på paletten, når de underholder publikum. Flying Moments er kort sagt: Det nye 
danske band med kant. Den 23. juli 2020 går en mobiloptagelse af sangen ”Ytringsfrihed” viralt 
på Facebook, og på under en uge får den mere end 1 million visninger.

Denne aften inviterer Musikhuzet til Klub 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.

Hiphop / Rap

SUSPEKT
+ SUPPORT: THOBY & Mali

Poprock

EARDROPS

Familiekoncert i Raschs Pakhuz

RUMLERIM’

Pop

HØKER

Jazz i Raschs Pakhuz

MÅRTEN 
LUNDGREN 

møder DEN FASTE TRIO

Talkshow

ULF PILGAARD 
– ALLE TIDERS ULF

Pop

Jazz i Raschs Pakhuz

STEEN HANSEN 
TRIO

Verdensmusik

AYSAY

Familiekoncert i Raschs Pakhuz

HEARTBEAT

Metal

HASH-KANYLER KAN GØRE DIG HOMOSEKSUEL

Jazz i Raschs Pakhuz

BJARKE 
FALGREN 

Quartet

Jam aften

CHRISTMAS 
JAM

Blues
DR. FRIIS BLUES CLINIC 
FEAT. JOHNNY

WALTHER

Rock
SCANDINAVIAN 

PINK FLOYD 
PROJECT 

– 50 ECHOES

Jazz i Raschs Pakhuz

DEXTERITY 
– HYLDEST TIL EN JAZZLEGENDE

Poprock

MATHILDE FALCH 
med BAND

Julekoncert

CAROLINE 
HENDERSON
Sankt Nicolai Kirke

Rock

GÆSTERNE 
– CHRISTIAN JUNCKER 

OG JONAS BREUM 

80’er pop i Raschs Pakhuz

Nedkøling: 
HENRIETTE 

ENGELHART

Pop

BLÆST

Metal i Raschs Pakhuz

JUNKYARD 
DRIVE

Blues
DR. FRIIS BLUES CLINIC 

feat. SØREN 
RISLUND

Upcoming i Raschs Pakhuz

MORGENDAGENS 
STJERNER

Pop i Raschs Pakhuz 

FLYING 
MOMENTS

 CLUBBING

CHRISTMAS 
CLUB BANG 
BANG LIVE! 

2021-4

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

Unge under 25 

år kan købe billet 

i forsalg for 50 kr.


