
Fredag 4. nov.
kl. 20:00

Forsalg/Dørsalg 195,-/225,-

Fredag 11. nov.
kl. 21:00

150,-/175,-

Søndag 13. nov.
kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 18. nov.
kl. 21:00

120,-/150,-

Lørdag 19. nov.
kl. 20:00

270,-/300,-

Lørdag 26. nov.
kl. 21:00

250,-/275,-

Fredag 2. dec.
kl. 20:00

150,-/175,-

Fredag 9. dec.
kl. 20:00

270,-/295,-

Lørdag 10. dec.
kl. 19:30

345,-/345,-

Tirsdag 20. dec.
Tidspunkt og pris: 

Se www.musikhuzet.dk

Mandag 26. dec.
kl. 20:00

30,-/50,-

Lørdag 5. nov.
kl. 20:00

270,-/290,-

Lørdag 12. nov.
kl. 20:00

80,-/100,-

Fredag 18. nov.
kl. 19:30

250,-/270,-

Lørdag 19. nov.
kl. 16:00

345,-/345,-

Fredag 25. nov.
kl. 21:00

150,-/175,-

Lørdag 26. nov.
kl. 21:00

50,-/80,-

Lørdag 3. dec.
kl. 13:00

40,-/60,-

Fredag 9. dec.
kl. 21:00

150,-/175,-

Lørdag 17. dec.
kl. 21:00

298,-/348,-

Søndag 25. dec.
kl. 22:00

100,-/150,-

Den sønderjyske sangskriver Rikke Thomsen drager ud på landevejene, og med 
sig har hun sit nye fuldlængde album “Opland” og sit yderst velspillende band, 
som hun har spillet med i flere år - og når de sammen går på scenen, kan deres 
nære musikalske venskab høres. Hendes sønderjyske tekster og den finurlige og 
underspillede historiefortælling får naturligvis sin plads i centrum.

HP lange har været på blues scenen i mere end 30 år. Han har modtaget de priser 
der er på den danske blues scene, og hans udgivelser har været nomineret til et 
væld af Danish Music Awards. Tre har taget prisen som bedste roots/blues album. 
Jarno Varsted har spillet mundharpe og blues siden han kunne gå. Det har bragt 
ham i selskab med de bedste indenfor genren.

Guldlokk er din billet til et hip hop inspireret indie pop univers, som er 
vedkommende, dog ikke velkendt. Her serveres en symbiose af elektro-
niske beats, legende lyrik og provokerende retorik, der tilsammen skaber 
en forfriskende atmosfære. Med sig har Gulslokk dj Esben “Es”.

Niels Jørgen Steen er intet mindre end en legende i jazzen. Han har spillet med 
musikere som Ben Webster, Dexter Gordon og Eddie ”Lockjaw” Davis, for at nævne 
nogle få, og han har turneret med Count Basies big band og spillet Count Basies plads 
ved klaveret.
Line-up: Niels Jørgen Steen (piano), Vincent Nilsson (basun), Jan Harbeck  
(tenorsax), Ole Skipper Moesgaard (bas) og Niclas Bardeleben (trommer).

Kasper Buch med band er en energisk oplevelse, hvor ikke 
kun musikken er i centrum, men publikum bliver en del af 
koncerten med bandet!

Vi kan med stolthed præsentere en af dansk musiks mest nærværende stemmer – 
Alberte Winding, som med sin varme og poetiske sensitivitet har rørt generationer 
af voksne og børn i mere end 35 år. 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.

I 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.

”Frk. Andersen & motorcykelracet” er den foreløbige kulmination på Johan 
Kolstrups formative-og musikalske rejse, der startede i hjembyen Skive. Her 
trådte han sine musikalske barnesko, da han som 12-årig skrev sine første 
sange som del af et succesfuldt Skive-kuld, der talte navnkundige folk som 
Mads Langer, Thomas Troelsen, Søren Balsner (Carpark North) og naturligvis 
Johans egen bror Mattias Kolstrup.

Siden debuten i 2018 er hans sange braget ud i danskernes øregange og hjerter! 
Nicklas Sahl er et af de største gennembrud på den danske musikscene i mange år 
– et sjældent set, og ikke mindst, hørt talent, der med meloditække som få, en stemme 
ud over det sædvanlige og hits på stribe har slået sit navn fast på rekordtid. I år er han 
sågar at finde blandt deltagerne i det populære TV-program ”Toppen af Poppen”.
Kendt for hits som ”New Eyes”, ”Planets” og ”Four Walls”.

Nu er det igen muligt at opleve den musikalske comedy trio bestående 
af Rasmus Søndergaard, Kasper Le Fevre og Kasper Gattrup, der er 
kendt som gruppen ’Specialklassen’, som er på landsdækkende turné 
med deres nye comedyshow Intet Aftalt.

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

Rasmus Walter kunne i 2021 se tilbage på 20 år, som musiker på landevejen med 
først Grand Avenue og nu en succesfuld solokarriere, hvilket også bliver markeret 
i efteråret 2022 - de bedste sange fra en lang karriere og en forsmag på de næste 
tyve år. En 20 år lang karriere, der har budt på stor kommerciel succes, masser af 
hits og et væld af koncerter, hvor Rasmus Walters evne til indlevelse og nærvær altid 
har spillet en central rolle live.
Kendt for bl.a. ”Dybt Vand”, ”Endeløst”, ”Verden i Stå” og ”På En Dag Som i Dag”.

Cactai Road er en el-akustisk trio fra den skånske muld. Tunge takter blandet med 
slideguitar og halvakustisk bas tilsat sang med eget særpræg. Med påvirkning fra 
blues’en i de amerikanske sydlige stater og fra folkemusikken mod nord skaber Cactai 
Road sin egen ”roots” lyd. Hertil kommer selvkomponerede tekster og melodier.
Line-up: Jasmine Lyhagen (sang, slagtøj &guitar), Micke Nilsson (slideguitar & sang) 
& Jerker Wennström (halvakustisk bas).
Bemærk sted: Kulturhuset FREM, Svaneke Bio, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

TV2-forsangeren Steffen Brandt og multi-instrumentalisten Gustaf Ljunggren inviterer 
singer-songwriter Sys Bjerre med på scenen. Her fortolker de egen og andres musik i en 
intim musikalsk oplevelse, hvor Gustaf Ljunggren akkompagnerer på nogle af de mange 
instrumenter, han mestrer. Musikken fylder meget i Sys Bjerres liv, hun kalder sig selv 
multipassioneret, og det giver rum for både musikken og for de mange andre ”missioner”, 
som Sys Bjerre arbejder med. Sys slog rigtigt igennem med sangen ”Malene” fra 2008.
Bemærk sted: Scala Gudhjem, Brøddegade 10, 3760 Gudhjem

Caroline Henderson er klar med sine traditionsrige julekoncerter for 13. år i træk
Publikum kan glæde sig til et kærligt genhør i fantastiske rammer med Caroline  
Henderson, der sammen med pianist Nikolaj Hess og guitaristen Gustaf Ljunggren 
spiller deres populære julekoncerter. Her kan tilskuere forvente en stemningsfuld koncert 
med sange fra ind- og udland, danske og skandinaviske juleklassikere og som altid lidt 
nye overraskelser på sætlisten til en varm koncert i vintersolhvervstid.
Bemærk sted: Sct. Nicolai Kirke, Kirkepladsen 20, Rønne

lil cat er inbetweeners. De eksisterer et sted mellem pop og rock, et sted mellem 
barnlig naivitet og voksent alvor, et sted mellem selvsikker rockstjerne og genert 
couch potato. De går balancegang uden om de utallige kasser, som samfundet 
prøver at placere os alle sammen i. Kasser der bestemmer hvordan vi skal leve, 
hvem vi skal være, og hvordan vi skal tænke.

Endnu en gang åbner vi dørene til en af Bornholms mest elske-
de natklubber. Og endnu en gang vil vi tage jer med tilbage til 
slut 80’erne og hele vejen frem til midt 90’erne. Dj Mike J og 
Pablo vil endnu en gang være de to der fyrer op under festen. 
Bemærk: Gæster til Hit med 80´erne har gratis adgang.

Glawokl har sat musik til børnedigte og rim af bl.a. Halfdan Rasmussen. Desuden har de 
selv skrevet sange i samme univers. Til koncerten sætter Glawokl også musik til børne-
nes egne vrøvlerim, så fyr op under kreativitet og spontanitet og vær med til at vrøvle og 
finde på sammen med Glawokl – her kan alle kan være med. Glawokl har rejst og spillet i 
det ganske land og den ganske verden. I deres koncertgryde koger samba sammen med 
danske sange, svedig New Orleans jazz og rundes af en blød nordisk tone.
FOR ALDERSGRUPPEN 4-9-ÅRIGE OG DERES FAMILIER

DE UNDERJORDISKE ER EN NATURKRAFT PÅ SCENEN
Deres optræden bruser frem og trækker sig tilbage som bølgerne i brandingen, 
som dansende fiskestimer, stæreflokke for solen, et hjerte der pumper. Flammerne 
buldrer frem med ubarmhjertig intensitet. Bandet har altid jagtet at fortabe sig i 
musikken og momentet, og higet ned mod den underbevidste underjordiske magi, 
hvor tiden ophører med at eksistere.

Pineapple Events og Musikhuzet præsenterer DJs FIGHT NIGHT! 2022 
(Bornholms bedste Deejay 2022) – Er du Bornholms vildeste dj??  
Nu har du chancen for at vise alle dine dj skills når du overtager pulten! 
Læs mere på musikhuzet.dk

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.

Sønderjysk pop

RIKKE 
THOMSEN

Blues i Raschs Pakhuz

HP LANGE & 
JARNO VARSTED

Rap/indie i Raschs Pakhuz

GULDLOKK

Jazz

NIELS JØRGEN 
STEENS 

Monday Night Quintet

Folk

KASPER BUCH 
& Band

Pop

ALBERTE 
WINDING 

med band

Pop

30 års jubilæumskoncert

Pop

JOHAN 
KOLSTRUP
Han efterlod frygten for 

at fejle i klasselokalet

Toppen af Poppen

NICKLAS SAHL
LIVE EFTERÅR 2022

Comedy

SPECIAL-
KLASSEN 
– Intet Aftalt

Jam aften i Raschs Pakhuz

CHRISTMAS
JAM

Pop

RASMUS 
WALTER 
med band

Blues

CACTAI ROAD 
– i Svaneke

Singer/songwriter

MINE AFTENER 
I PARADIS 

– i Gudhjem
– en intim musikalsk oplevelse i Scala

Julekoncert

CAROLINE 
HENDERSON 

– i Rønne Kirke

Pop i Raschs Pakhuz

LIL CAT

Dance/Pop

SØLVKNAPPEN 
i Raschs Pakhuz

Familiekoncert i Raschs Pakhuz

GLAWOKL 
– med vrøvlerim

CLUBBING

DJS FIGHT 
NIGHT! 2022

REMIXED BY 
SVENSTRUP & VENDELBOE

CLUBBING

CHRISTMAS 
CLUB BANG 
BANG LIVE!

2022-4

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

St. Torv 6 · 3700 Rønne · 5695 9404 · info@musikhuzet.dk · www.musikhuzet.dk

Rock i Raschs Pakhuz

DE 
UNDER

JORDISKE

MUSIKHUZETS 
FØDSELSDAG

Søndag 6. nov.
kl. 15:00

120,-/140,-

Fredag 11. nov.
kl. 19:30

100,-/120,-

Clara Bryld byder med sin musik velkommen til et drømmende og finurligt 
musikalsk univers. Med sin sfæriske stemme og notesbogen fuld af 
historier fra livet forfører og fortryller sangfuglen Clara Bryld lytteren med 
musikken fra sine tre soloalbum.
Bemærk sted: Svanekegaarden, Skippergade 6, 3740 Svaneke

Alternative/indie

CLARA BRYLD 
– i Svaneke

Eventyrlig artpop 
fra dansk sangfugl


