
Onsdag 3. apr.  
& torsdag 4. apr.

kl. 19:30

Fredag 5. apr.
kl. 20:00

Forsalg 150,-/Dør 175,-

UDSOLGT
Sange fra Skotland og den vide verden – en aften i folkesangens navn med den skotsk/danske 
duo, der består af ægteparret Stephen og Pernille Quigg. Stephen var i sin tid medlem af den 
legendariske skotske folkemusikgruppe The McCalmans.

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

Troubadour

NIELS HAUSGAARD  
– Tryk Min Danske Hånd
Folkemusik

THE QUIGGS

2019-2

Lørdag 6. apr. 
kl. 20:00

160,-/180,-

Lørdag 13. apr. 
kl. 21:00

100,-/130,-

Skærtorsdag 18. apr. 
kl. 22:00
Kun dørsalg 100,-

Fredag 26. apr.
kl. 20:00

100,-/120,-

Fredag 3. maj 
kl. 21:00

100,-/130,-

Fredag 10. maj 
kl. 21:00

180,-/200,-

Fredag 17. maj 
kl. 21:00

240,-/280,-

Fredag 24. maj 
kl. 21:00

100,-/130,-

Fredag 31. maj 
kl. 20:00

140,-/175,-

Fredag 7. jun. 
kl. 19:30

100,-/125,-

Lørdag 29. jun. 
kl. 22:30
Kun dørsalg 100,-

Fredag 12. apr. 
kl. 21:00

200,-/240,-

Søndag 14. apr. 
kl. 15:30

90,-/110,-

Påskelørdag 20. apr.
kl. 20:00

160,- / 200,-
Under 26 år: 80,- KUN I FORSALG

Lørdag 27. apr. 
kl. 20:00

175,-/200,-

Lørdag 4. maj 
kl. 21:00

100,-/120,-

Lørdag 11. maj 
kl. 20:00

20,-/40,-

Lørdag 18. maj 
kl. 21:00

175,-/200,-

Lørdag 25. maj 
kl. 21:00

195,-/225,-

Lørdag 1. jun. 
kl. 21:00

250,-/295,-

Lørdag 8. jun. 
kl. 20:00

80,-/100,-

En (p)opsang om de danske værdier: Hvad gør os mere danske end, skandina-
viske? Hvornår er man en hel familie? Og kan man være en halv familie? Det er 
måske nemmere når man kun er halvdansk. Alt det og meget andet kan du få svar 
på, når Buttenschøn optræder i Musikhuzet. Thomas spiller helt nye sange, men 
berører også gamle kendinge fra det store bagkatalog.

Red Warszawas bedste råd til folk, som ikke har råd til Red Warszawa, er ”træk 
til du har råd”. Det står også i ”Råd og resultater” under klummen: ”Dårlige råd”. 
Men hvis du dårligt har råd til Red Warszawa kan du altså lige så godt trække. 
Altsåååå…. de der bas-ører det koster at gå til Red Warszawa er hurtigt tjent ind 
på en håndtrold.

Vi er stolte af at kunne præsentere årets vildeste elektroniske påske arrangement

DEDIKER NATTEN TIL: Stærkt live dj-line up, det svedigste lysshow og bastante rytmer fylder 
luften med mega-energi på dansegulvet. Vi ses til en uforglemmelig eksklusiv påskeevent.

BEMÆRK: Du skal være fyldt 16 år for at komme ind, vi tjekker ID!

De to indiske violinister Lalitha og Nandini er fakkelbærere af en unik musikalsk tradition. Den 
musik, som søstrene præsenterer, er et offer til det guddommelige. Deres musikalske rejse er et 
forsøg på at lindre sjælen, og det resulterer i en sjælden æstetisk og følelsesmæssig kvalitet.

I år er det 30 år siden Shades of Blue blev dannet. Gennem årene har bandet givet et utal af 
koncerter på scener i ind- og udland og spillet for et publikum, der tæller fans i alle aldre. Ved 
Danish Music Awards Blues 2018 vandt bandet Blues Liveprisen.

Line up: James Loveless (vocal) – Uffe Steen (guitar) – Morten Brauner (bas)  
& Claus Daugaard (trommer).

I 2019 kan Niels Skousen fejre 75 års fødselsdag – og se tilbage på en stor karri-
ere indenfor kulturverdenen – ikke mindst som ophavsmand til det banebrydende 
”Skousen & Ingemann” album ”Herfra hvor vi står”. I et på en gang intimt, moderne 
og ikke mindst unikt lydunivers fortæller Skousen de historier og betragtninger, der 
kendetegner ham og har gjort det siden begyndelsen med Skousen & Ingemann.

Efter 12 år som frontmand i bandet Turboweekend går Silas Bjerregaard nu solo. 
Der er tidspunkter i livet, hvor alt vendes på hovedet.  For Silas Bjerregaard har de 
seneste år budt på forandring og forvandling, og et nyt kapitel skrives i den 37-årige 
sangers liv. Til koncerten vil publikum kunne opleve det nye solo-materiale og 
udvalgte højdepunkter fra Toppen af Poppen.

Oplev svenske Bleeding Utopia, som spiller melodisk dødsmetal.  
Forvent en time med musikalske køllesmæk og kæberaslere, 
samt en forbandet fed aften.

Songs for Iris er en københavnsk kvintet som bevæger sig inden for folk/pop/
americana-genren. Det, der definerer orkesteret, er de eksperimenterende 
vokalarrangementer imellem bornholmske Heidi Mattsson, Jakob Ambeck Vase og 
Mads Nyland.

BEMÆRK STED: Domen, Strandvejen 3, Allinge

Du kan ikke undgå at blive revet med når Fionia Stringband spiller umiddelbar og 
medrivende folkemusik af højeste karat. Der bliver spillet med energi, humor og stor 
respekt for traditionen. Det er svært at sidde stille og musikken efterlader publikum 
med et stort smil på læben.

BEMÆRK: Du skal være fyldt 16 år for at komme ind, vi tjekker ID!

Siden debuten i 2004 har Rasmus Nøhr turneret stort set uophørligt. Spillet med sit band i snart 
sagt enhver afkrog af landet. Stillet op med sin guitar og sine musikalske underspillede, men 
muntre nærstudier af dagens Danmark.

Jazz på Svanekegaarden med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og 
Michael Friis, og dagens gæst: Christina von Bülow, som er en af Danmarks mest 
anerkendte saxofonister. I 1990 modtog hun privattimer hos Stan Getz i hans hjem i 
Malibu blot et år, før han døde. 

BEMÆRK STED: Svanekegaarden, Skippergade 2-8, 3740 Svaneke

Kom og vær med til at hylde ECHO med bornholmske Mathilde Byder og de to 
andre højst placerede fra årets X Factor. Præcis hvem, der spiller, afgøres til 
finalen, som løber af stablen på TV 2 live fra Horsens om fredagen en uge inden 
koncerten i Musikhuzet.

Med albummet ”Tanmaurk” slutter Bisses såkaldte Landstrilogi, som desuden udgøres af dødsal-
bummet ”Højlandet” samt barndomsalbummet ”19. 6. 87”. Bisse marcherer fra dødens hinsidige 
højder ned gennem barndommens afblomstrede dale og ind i de dennesidige (vedrørende 
menneskets konkrete, fysiske tilværelse på jorden, red.) danske marke(de)r.

Sangerinden Maria Sita udvider ved denne koncert sin faste trio med percussionfænomenet Ayi 
Solomon fra Ghana. Repertoiret er en livsglad blanding af egne numre og fortolkninger af sange 
fra hele verden. 

Line up: Thomas Thor (keys) – Henrik Salinas (bas) – Ayi Solomon (percussion)  
& Maria Sita (vocal).

Kom og oplev det seneste nye Bornholms musikalske undergrund har at byde på. 

Upcoming rockbands står klar på scenen i Raschs Pakhuz for at vise publikum, hvad de er lavet 
af. Kom og oplev morgendagens stjerner!

Præsenteres af hele øens øveforening: Rytmisk Musik Bornholm.

Kompromisløs, frygtløs og til tider hjemløs! Det er ikke skudt helt ved siden af, hvis 
man kalder Mike Tramp netop det. En kæmpe produktion af album som værdsæt-
tes og høres i hele verden. Mike Tramp er manden som har givet mere end fyrre år 
af sit liv 100% til rock’n’roll og verdens landeveje.

Krads ærlighed og musikalsk eventyrlyst har etableret KATINKA som et elsket band blandt kriti-
kere, radiolyttere og koncertgængere. Den københavnske kvartet har bl.a. vundet en Steppeulv 
i kategorien ”Årets håb” (2017) og Carl Prisen i kategorien ”Årets Komponist – pop” (2018). Alle 
teksterne er på dansk og er bilag og udklip fra forsanger Katinka Bjerregårds egen dagbog.

Med bornholmske Marie Hageltorn Christiansen som kor og på keys.

Rugsted & Kreutzfeldt fejrer 40 års jubilæum med deres første album fra 1979 ”Rugsted 
Kreutzfeldt 1”.
Det er et trofast publikum, der står bag Rugsted & Kreutzfeldt – deres gensynsglæde er stor ved 
hver koncert, når den veloplagte duo til alles begejstring leverer et miks af gamle kendinge og 
nye numre – alle med den velkendte ”Rugsted Kreutzfeldt”-sound:
”Jeg Ved Det Godt”, ”Tilfældigvis Forbi”, ”Da Du Var Min Helt Alene”, ”Spring Op, Ta’ Med”.

Luna Ersahin er født ind i en tokulturel familie: hendes mor er dansk, hendes far er kurdisk/
tyrkisk. I hendes verden var det lige så naturligt at blive lagt i seng til ”solen er så rød mor” som 
til en tyrkisk folkevise på instrumentet saz. I takt med, at hun blev ældre, blev det vigtigere og 
vigtigere at finde ud af, hvor man fandt sin stemme. Det er i kølvandet på denne identitetsrejse, 
at AySay blev skabt.

Pop

THOMAS BUTTENSCHØN  
– Tilbage På Dansk

Metal 

RED WARSZAWA  
– ”Træk til du har råd”

EASTER NIGHT

Verdensmusik i Raschs Pakhuz

LALITHA & 
NANDINI

Blues i Raschs Pakhuz

SHADES  
OF BLUE

Troubadour

NIELS SKOUSEN

Pop

SILAS  
BJERREGAARD  
+ support: Sarah Færch

Metal i Raschs Pakhuz

BLEEDING UTOPIA

Folkpop i Raschs Pakhuz

SONGS FOR IRIS
– i Allinge

Folkemusik

FIONIA STRINGBAND 
+ Folk & Fæ

WONDER  
SUMMER  
EDITION

Pop

RASMUS NØHR

Jazz på Svanekegaarden

CHRISTINA VON BÜLOW 
møder Den Faste Trio – i Svaneke

Pop

X FACTOR SHOW

Indiepop i Raschs Pakhuz

BISSE SOLO

Pop i Raschs Pakhuz

MARIA SITA feat. 
AYI SOLOMON

UPCOMING  
i Raschs Pakhuz

Rock

MIKE TRAMP  
& Band of Brothers

Pop

KATINKA

Pop

RUGSTED & 
KREUTZFELDT

Verdensmusik

AYSAY

Support:  Folk & Fæ

FÅ BILLETTER TILBAGE

Folkrock

JACOB  
DINESEN

Pop

BRO
Support: BASEDBOYS

Fredag 12. jul. 
kl. 20:00

160,- / 200,-
Under 26 år: 80,- KUN I FORSALG

De fleste musikelskere husker nok stadig 2017 som året, hvor den kun 23-årige Jacob Dinesen 
voksede ud af ingenting og erobrede de danske spillesteder og hitlister – med en kæmpe fanskare 
til følge. 100 koncerter blev det dengang til, og ganske imponerende for en debuterende artist blev 
samtlige indendørs shows solgt ud. Til sommer er Jacob og hans band igen på tur, og han kommer 
også til Bornholm. Her får det hungrende publikum endnu engang mulighed for at opleve den 
karismatiske sanger.
OBS: Døren åbnes allerede kl. 18:00.

I 2018 gik nummeret Sydpå #1 herhjemme og forblev på toppen i 63 dage, og det var årets mest 
streamede sang i Danmark. I oktober spillede Bro en formidabel koncert i Musikhuzet. Nu er det 
så blevet tid til at gøre kunsten efter, når Bro igen trækker i badeshortsene i et poppet univers, 
hvor der er plads til fest og et stort glimt i øjet.
OBS: Døren åbnes allerede kl. 18:00.

2  x  U D E N D Ø R S  I  M U S I K H U Z E T S  H Y G G E L I G E  G Å R D H A V E

Lørdag 13. jul. 
kl. 21:00

270,-/295,-

Lørdag 17. aug.
kl. 19:30

90,-/110,-
BØRN 35,- I FORSALG

Mette Kathrine Jensen (harmonika) og Kristian Bugge (violin) mødtes allerede 
som børn, og de gik bl.a. til folkedans sammen. De har spillet sammen som duo, 
siden de begge gik på folkemusiklinjen på Det fynske Musikkonservatorium, og 
de spiller også med andre bands: Mette i bl.a. Zenobia, som har fokus på nye og 
gamle danske sange, og Kristian bl.a. i Baltic Crossing og Habadekuk.
BEMÆRK STED: Månen, Frederiksø

Traditionel folkemusik

JENSEN OG BUGGE  
– på Christiansø


