
Lørdag 5. feb.
kl. 20:00

Forsalg/dør 120,-/150,-

Mandag 7. feb.
kl. 19:00

299,-/349,-

Fredag 11. feb.
kl. 20:00

275,-/300,-

Lørdag 12. feb.
kl. 20:00

120,-/150,-

Søndag 13. feb.
kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 18. feb.
kl. 20:00

250,-/295,-

Lørdag 19. feb.
kl. 21:00

50,-/100,-

Fredag 25. feb.
kl. 20:00

150,-/150,-

Fredag 25. feb.
kl. 21:00

150,-/175,-

Lørdag 26. feb.
kl. 20:00

90,-/140,-

Lørdag 5. mar.
kl. 20:00

60,-/100,-

Søndag 6. mar.
kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 11. mar.
kl. 19:30

120,-/120,-

Lørdag 12. mar.
kl. 20:00

120,-/130,-

Lørdag 12. mar.
kl. 20:00

150,-/175,-

Søndag 13. mar.
kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 18. mar.
kl. 20:00

295,-/350,-

Lørdag 19. mar.
kl. 21:00

375,-/400,-

Fredag 25. mar.
kl. 20:00

290,-/310,-

Lørdag 26. mar.
kl. 20:00

60,-/80,--

Søndag 27. mar. 
kl. 15:00

95,-/120,-

Søndag 27. mar.
kl. 15:00

150,-/175,-

Fredag 1. apr.
kl. 21:00

270,-/290,-

Lørdag 2. apr.
kl. 20:00

150,-/200,-

LIVLØS annoncerer Danmarks turné i forbindelse med deres nye album “And Then There Were 
None”! I oktober udgav LIVLØS den længe ventede opfølger til deres debut “Into Beyond” fra 
2018 gennem verdens største uafhængige metalpladeselskab, Napalm Records, og nu tager de 
land og rige rundt for at få albummet endnu tættere på det danske folk!

SÅDAN PÅVIRKER DU MENNESKER PÅ EN ETISK FORSVARLIG MÅDE
Psykologisk manipulation – evnen til at opnå kontrol over andre mennesker. Utroligt fascine-
rende, men samtidigt uhyggeligt skræmmende. Men hvad er sandt, og hvad er falsk? Hvad er 
vandrehistorier, og hvad er videnskab? Og hvad kan lade sig gøre i virkeligheden? En blanding 
af svindel og bedrag, ægte psykologi og showmanship, som får dig til både at grine og gyse.

OPLEV EN AF DANMARKS HELT STORE ROCKSTJERNER I INTIME RAMMER
Jesper Binzer spiller med sit eget band en helt eksklusiv koncert i Musikhuzet. Jesper Binzer, 
ikon gennem årtier i dansk rock musik som frontfigur i D:A:D, brugte tiden under pandemien til at 
følge op på sin debut soloplade Dying is Easy fra 2017 med sit 2. soloprojekt, Save Your Soul  
– et album spækket og packet med energiske akkorder fra producer og guitarist Søren Andersen 
og Jespers genkendelige og udtryksfulde vokal. Helt som vi kender ham fra 3 årtiers energisk 
live musik.

Såforsatan kickstartede sin karriere under første corona-lockdown og på trods af de svære 
betingelser, sikrede hans selvudleverende lyrik og intense livepræstationer ham sejren i 2020 
udgaven af DR Karrierekanonen. Siden da har rapperen udgivet to singler, hvor ’Aldrig Har Jeg’ 
tilbragte to uger på toppen af P3 Listen og hele fire måneder i rotation på samme kanal.

Faunea er en dansk artist født i en blanding af skandinavisk, asiatisk og inka. Hendes stemme er 
blevet beskrevet som en kombination af let intimitet blandet med en mystisk, hjemsøgende mørk 
side. Hun giver associationer til sangere som Bjork, Ellie Goulding og Mø. Hendes stil er et mørkt, 
fantasifuldt univers med hård synth og tung bass. Aftenen afrundes af lydtroldmanden Dwonji. 
Han vil tage dig med på en rejse i den elektroniske undergrund med lyden af eksperimen terende 
EDM og symfonisk pop.

Niels Hausgaard ved ikke, hvor mange turnéer han har rejst, hvor mange koncerter han har 
spillet, eller hvor mange sange han har skrevet. Kun ved han, at det er mange. Hvad man kan 
forvente af repertoiret, om det bliver Corona, mink eller SMS’er, vides ikke. 
Selv siger han: LAD NU DET LIGGE!

Det er Bjarne Kures tiende ”sjov” – og selvom næsten alt er nyt – er alt ”ved det gamle”. Nye 
og gamle sange – alle med borrijnholmska baggrunde – bindes også denne gang sammen med 
underfundige ”løgnholmska” historier. Den sang der startede det hele tages frem fra gemmerne, 
så publikum kan glæde sig til en tur til Lijla Guzagård. Og så tager Koffed å Koffed én tur til. 
Blandt nye sange kommer der en skøn ny tekst fra Kurt Kofoed – som handler om ”å varra kar i 
ajed huz”. Så kom ind og oplev Bjarne Kure X – måske er der lidt træning af lattermusklerne på 
programmet.

Søn er fem unge københavnske mænd i 20erne, der i deres fugtige øvebunker i Nordvest 
processerer livet og verden gennem musikkens unikke rum. De har vidt forskellige musikalske 
baggrunde, hvilket bl.a. kommer til udtryk i bandets mange facetterede lyd. Musikken kan både 
være et fristed og et rum for svære og uforløste følelser. Især live kan den føles som et vildt dyr, 
der øver sig i at blive sluppet løs.

UDE AF KONTROL er klar til at vælte Bornholm igen! Englando, Balken og Munken har i et halvt 
årti skabt en bølge af hits og opnået mere end 260.000.000 (!) streams, alene på Spotify, hvor 
drengene i den grad er vokset med opgaven i takt med deres stigende popularitet. Drengene er, 
som navnet lægger op til, kendte for at skubbe til grænsen, og det er ikke unormalt at en UAK 
koncert bliver stoppet undervejs grundet et for vildt publikum.

Modul H aka. Michael Sonne-Jørgensen, vender endelig hjem til øen efter flere år i København. 
Modul H giver sit take på minimal house og minimal techno, blandet med 80’er synth. Han har 
skabt sin egen lyd, født af kærligheden til dyb bas og dansegulvet, med hints af skandinavisk 
melankoli.

Blues i Raschs Pakhuz med Paul Banks, Thor Backhausen og Martin Andersen. I mere end 
35 år har Paul Banks været et toneangivende navn på den danske folk, blues og sangskriver 
scene. Især hans virtuose akustiske guitarspil har gjort indtryk på flere generationer af danske 
guitarister, men også hans vokal og sangskrivning har virkelig markeret sig.

”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. Johan Kolstrup 
er upcoming artist med gejst og sult efter især livescenen og med sange som ‘Motorcykelkapløb’ 
forsøger han, at ruske lidt op i sit publikum som livet har rusket op i ham selv.

Bemærk sted: Svanekegaarden, Skippergade 2-8, 3740 Svaneke

Takykadia har de sidste år markeret sig stærkt på den danske musikscene. Takykardia 
kombinerer elementer af triphop, alternativ r’n’b, jazz og dreampop. Hele tiden med et twist - så 
nysgerrigheden konstant pirres og man kan fordybe sig fuldkomment i musikkens teksturer – det 
være sig den innovativt rytmiske fremdrift, melodiernes umiddelbare og komplekse akkorder, 
samt de åbenhjertige tekster, som leveres med dyb indlevelse.

“The cool sound of the sixties”. Kvintetten Pepper Spray hylder den legendariske barytonsaxofonist 
Pepper Adams. Park ”Pepper” Adams (1930-1986) var en af USA’s helt store barytonsaxofonister. 
Den danske kvintet ‘Pepper Spray dykker nu ned i det skatkammer af numre og arrangementer, som 
Pepper har efterladt sig. 
Line-up: Lars Søberg Andersen (Trumpet) – Niels Oldin Barytone (Saxofon) – Mads Søndergaard 
(Klaver) – Jakob Roland (Bas) & Andreas Fryland (Trommer)

Jonah Blacksmith drager på tour med hele syvmandsorkestret og spiller en række energifyldte 
koncerter for stående publikum på spillesteder rundt i det ganske land. Bandet er lige nu airplay- 
aktuel med singlen ”House on Fire”. Jonah Blacksmith har gennem en årrække høstet store roser 
for såvel udgivelser som koncerter.

Den danske pop- og RnB stjerne Burhan G er kendt for sine følelsesladede ballader og up-tem-
po pophits. Han får pigerne til at hvine, og sætter gang i dansefødderne hos publikum, der troligt 
skråler med på hans mange kendte numre. Burhan G har et imponerende bagkatalog, der bl.a. 
tæller hitsinglerne, “Kalder Mig Hjem”, “Jeg Vil Have Dig For Mig Selv”, “Mest Ondt”, “Tættere På 
Himlen”, “Jeg’ I Live” og sidst men ikke mindst julehittet “Tinka” med Frida Brygmann.

Det er både stemningsfyldt og nærværende, når Dorthe Gerlach indtager scenen. Ikke alene 
besidder hun én af kongerigets mest særegne og smukke stemmer. Hun er også en ærlig og 
humoristisk historiefortæller. Den karismatiske sangerinde leverer en energisk og tryllebindende 
perfomance og er ikke bange for at give noget af sig selv i mødet med musikken og sit publikum.

Cozy er et bornholmsk orkester med seks garvede musikere, der spiller musik med hvilepuls og 
har volumenknappen på nederste trin. Cozy gør en ære i ikke at være et partyband. Et orkester 
der spiller elektrisk, men lyder akustisk. Med sange og melodier der har indhold, mening og 
stemning. De spiller numre af for eksempel Adele, Tim Christensen, TV-2, Norah Jones, Mads 
Langer, Tina Dickow og Alberte Winding. Bandet består af Tina Elleby Frigaard og Tanja Fabrici-
us på sang, Jørn Myhre på cajon og rytme, Jørgen Johansen på guitar, Christian Hansen på bas 
og Frank Eriksen på klaver.

Siden 1983 har folkemusikgruppen Rasmus genskabt dansk folkemusik fra 1700-tallet. Det star-
tede med en masse gode melodier fra Rasmus Storms nodebog (1760) – og senere er det blevet 
til musik fra alle de andre danske spillemandsbøger fra 1700-tallet: Brødrene Bast, Svabonius, 
Erik Jensen og mange flere. Selv om Rasmus oftest spiller musikken til koncert, er det i høj grad 
dansemusik – med al den energi og det drive, der hører til denne genre.

West coast Jazz møder Latin rytmer. Jens Søndergaards livslange fascination af den cool lyd 
af californisk jazz finder et naturligt match i Morten Grønvads kærlighed til den californiske 
latinjazz scene. Sammen undersøger de to musikere den cool latin jazz særligt komponisten 
Clare Fischers numre. 
Line-up: Jens Søndergaard (altsax) – Morten Grønvad (vibrafon) – Thomas Bornø (klaver)  
– Niels Wilhelm Knudsen (bas) & Niclas Campagnol (trommer)

Hjalmer er på rekordtid slået igennem på den danske musikscene. Selv ikke en verdens-
omspændende 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-priser 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.

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.
Bemærk sted: Sct. Nicolai Kirke, Kirkepladsen 20, Rønne. 
Nicolai Kirkes Musikudvalg er medarrangør
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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

Midt i 1950’erne opstod en ny retning i jazzen, der, med udgangspunkt i bebop, var inspireret af 
rhythm’n’blues og gospel. Stilen fik navnet hard bop og var kendetegnet ved kontant spil med et 
fysisk udtryk og et hårdt swing og groove. Tenorsaxofonisten Hank Mobley var en af genrens mest 
succesfulde udøvere og også en anden gigant på tenorsaxen, Dexter Gordon, var kraftigt påvirket af 
udtrykket. ‘No nonsense’-jazz uden så meget pjat.
Line-up: Anders Mogensen (trommer) – Simon Krebs (guitar) – Mariusz Prásniewski (bas)  
& Hans Mydtskov (sax)

Jazz i Raschs Pakhuz

SOUL STATION
Celebrating the music of  

Hank Mobley og Dexter Gordon

Kritikerroste publikum-darlings med fængende radiohits. Katinka Band er hyldet og elsket 
af mange, men er først og fremmest et projekt, som er båret frem af en ukuelighed og en 
insisterende ægthed. Katinka Band markerer sig ved at være helt igennem egenrådige, og deres 
eksperimenterende og poetiske popmusik skabes hverken efter skabelon eller på bestilling. 
Lydbilledet er organisk og personligt med referencer til den klassiske, danske sangtradition.

NICE LITTLE PENGUINS – ORIGINALERNE LEVERER VAREN
Siger man Pingvinerne, kommer man uvægerligt til at tænke på Nice Little Penguins og bandets 
allerstørste hit ”Flying”. Sangen var en ren landeplage i 90’erne - og ikke kun i Danmark. Med mere 
end seks album i bagagen er det nogle særdeles erfarne herrer, der byder op til koncert og dans. 
Oplev de bedste numre fra en imponerende karriere, der strækker sig over mere end 27 år – kendte 
sange som eksempelvis ”Rain Keeps On Falling”, ”So Glad To Be Alive” og ”The Letter”.
Bemærk sted: Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

Få billetter

Få billetter

Døren åbnes 45 min. før

Support: TIMECHILD

Lørdag 19. feb. – UDSOLGT

Søndag 20. feb.
kl. 19:30 

415,-/415,-


