2018-3

Søndag 2. sep.

kl. 15:30
90,-/110,-

Fre 7. sep.
& lør 8. sep.

Blues i Svaneke

DR. FRIIS BLUES CLINIC
feat.

OLE FRIMER

Blues i Kulturhuset FREM i Svaneke med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og
Michael Friis, og dagens gæst: Århusianeren Ole Frimer, som er en af Danmarks mest fremtrædende bluesskikkelser, og som gennem årene har udviklet sin helt egen spillestil og musikalske
personlighed. Han har været her flere gange før – til STOR glæde for både publikum og band!
BEMÆRK STED: Kulturhuset FREM, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

Metal Festival
Kom og få din dosis af Hård Rock – Sleaze – Sludge – Thrash – Progressivt – Power – Death og
Black Metal, når Raise Your Horns slår dørene op til to dages metalfest i Musikhuzet.

kl. 14:00

495,-/575,-

Fredag 14. sep.

kl. 15:00
Fri entré

Fredag 14. sep.

kl. 20:00

Upcoming

FREDAGSCAFE
I RASCHS PAKHUZ

Upcoming pop i Raschs Pakhuz

DUSIN

20,-/40,-

Torsdag 20. sep.

– i byen

Torsdag 27. sep.

kl. 20:00
320,-/350,-

Fredag 28. sep.

GT
UDSOL
Rock

NEPHEW

MUSIKHUZET I FORNEMT SELSKAB
MED JYSKE BANK BOXEN
OG ROYAL ARENA

100,-/120,-

Lørdag 29. sep.

Psykedelisk bluesrock
i Raschs Pakhuz

kl. 21:00
100,-/120,-

Søndag 30. sep.

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

Fredag 5. okt.

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

Lørdag 6. okt.

kl. 21:00
195,-/220,-

Søndag 7. okt.

kl. 15:00
90,-/110,-

Onsdag 10. okt.

kl. 20:00
250,-/280,-

Lørdag 13. okt.

kl. 20:00

THOR & JAKOB

fra Syreregn
Jazz i Raschs Pakhuz

ALLAN
MORTENSEN

& JENS JEFSEN Trio

Electropop/rock/triphop
i Raschs Pakhuz

THE HOUSE
Rock

BRYAN ADAMS
TRIBUTE

kl. 13:00

40,-/60,-

Onsdag 17. okt.

kl. 20:00
290,-/290,-

Torsdag 18. okt.

kl. 19:00
300,-/300,-

Fredag 19. okt.

DR. FRIIS BLUES CLINIC
feat.

PERRY STENBÄCK

DR BIG BAND

med MATHIAS HEISE

EvergreenZ i Raschs PakhuZ

CHESTERZ
For børn i efterårsferien

EA PHILIPPA
– HJERTELYS

Comedy

FUHLENDORFF
– GÅR OVER I HISTORIEN – DEL 2
Talkshow

LINDA Ps
TALKSHOW

med bl.a. talk og show
Pop

150,-/175,-

kl. 20:00
150,-/175,-

Lørdag 20. okt.

kl. 19:00
90,-/110,-

Søndag 21. okt.

kl. 15:00
150,-/175,-

Fredag 26. okt.

kl. 21:00

Jazz/country/blues/samba/ragtime mv. i Raschs Pakhuz

PAUL BANKS,
KRISTIAN JØRGENSEN
og THOR BACKHAUSEN
Traditionel folkemusik

JENSEN

& BUGGE
+ FOLK & FÆ
Westcoast jazz i Raschs Pakhuz

COOL
SWEETNESS
SEXTET
Dødsmetal
i Raschs Pakhuz

80,-/100,-

Lørdag 27. okt.

kl. 20:00
175,-/200,-

Søndag 28. okt.

kl. 15:00
150,-/175,-

Onsdag 31. okt.

kl. 19:00
265,-/265,-

TTER

Uden at ændre på teksterne sætter UkuleleHanne fokus på lyrikken i markante hiphop-hits fra
blandt andre Suspekt, L.O.C. og Emil Stabil og giver genren sit helt eget smukke, men også
absurde feminine touch.
Thor Boding har en finger med i mange ting, men er oftest et navn, som forbindes med den
psykedeliske bluesrock-undergrund. Her har han de sidste 10 år gjort sig positivt bemærket med
trioen SYREREGN; både med pladeudgivelser og på de danske såvel som udenlandske scener.
Med sig har Thor sin faste makker, fra trioen SYREREGN, den gudsbenådede guitarist Jakob
Møller. Der er garanteret en dansksproget sanger/sangskriver-duo, som bedst kan betegnes
som Skousen/Ingemann møder Paul McCartney!
I 2013 genoptog Jens Jefsen og Allan Mortensen et gammelt samarbejde, som stammer helt
tilbage fra omkring året 1970, hvor de begge medvirkede i saxofonisten Holger Laumann’s gruppe
”Tears”. Nu var Jens Jefsen ude at spille med en jazztrio og spurgte Allan, om han ville være med
til nogle koncerter. Allan svarede straks med et stort JA, og de fandt sammen i konceptet ”en soul–
sanger i en jazztrio” og udgav en CD sidste år.
Line up: Allan Mortensen – vokal, Jens Jefsen – bas, Anders Rose – piano & Rasmus Lund – trommer.
Det bornholmske band The House har nu udgivet deres 3. album ”Friendly Fire”. Tone Kontrol
og Steen Rock har taget over på ”trommerne” og skabt de stramme syntetiske beats på det nye
album, ellers er besætningen den samme med Jesper Staustrup / bas, Morten Pauck / Guitar og
Kennie Ørsted / vokal.
Et af DK’s ypperste tribute-bands er endnu en gang tilbage i Musikhuzet! De der har oplevet
bandet før, kan skrive under på, at Bryan Adams Tribute leverer et top-trimmet rock-show, der
ligger rystende tæt opad originalen, at Bryan Adams selv kvitterer med et: ”cool man”!... Bandet
høster også stor anerkendelse i udlandet, hvor det betegnes som det bedste tribute-act til Bryan
Adams i Europa.

Summer of 69, Cuts Like A Knife, Heaven, Run To You & Everything I Do.

Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis, og
dagens gæst: Guitaristen Perry Stenbäck, som er født og opvokset i Stockholm. Han er en
musiker med stort format og meget på hjerte, kendt som en unik guitarist med stor musikalsk
indlevelse og entusiasme samt ikke mindst for et vindende væsen, der altid bygger bro til andre.

Moderne og traditionel jazz

kl. 20:00

Fredag 19. okt.

FÅ BILL
E

Blues i Raschs Pakhuz

100,-/120,-

Tirsdag 16. okt.

En unik mulighed for at opleve et af Danmarks absolut største navne på Bornholm. For at blive
klar til efterårets to helt store koncerter, spiller Nephew en eksklusiv warm up koncert i Musik–
huzet. Her vil bandet teste nye former og nyt materiale, så de kan komme i endnu
bedre form til efterårets store koncerter i Jyske Bank Boxen og
Royal Arena.

Ukulele covers

UKULELE
HANNE

kl. 20:00

Dusin var blandt Karrierekanonens 8 finalister fra SPOT-festivallen,
der spillede på Smukfest 2018.

et er
Siden 2002 har Udenfor Sæsonen hvert år begejstret et stort publikum, og arrangement
en institution ikke bare for Bornholms Kulturuge men for Bornholm. Steffen Brandts musikalske
har
et
tradition har haft et hav af stærke, veletablerede navne på cv’et, ligesom arrangement
været med til at give masser af unge, upcoming stjerner en unik chance.
White
I år fejrer Brandt og co. 50-året for udgivelsen af den legendariske Beatles-udgivelse The
Album.
som
Steffen Brandt får på scenen selskab af Pernille Rosendahl og Sys Bjerre. De bakkes
og her
vanligt op af Christoffer Møller, Gustaf Ljunggren, Jeppe Skovbakke og Jeppe Gram,
ud over medvirker et til lejligheden sammensat klassisk ensemble bestående af nye kunstnere
på vej: Peter Andreas Nielsen (violin), Amalie Kjældgaard Kristensen (violin), Josefine
Weber Hansen (bratsch) og Ida Nørby (cello).

Fredag 21. sep.

Lørdag 22. sep.

Dusin er en elektronisk duo med blød, elektronisk popmusik på en bund af groovy beats og
jazzede akkordprogressioner. Det er ubesværede tracks om kærlighed og ungdom.
”Super groovy, super velproduceret”.

UDENFOR SÆSONEN

– i skoven

– ved vandet

Kom til fredagscafe og varm op til weekenden, når Musikhuzet inviterer til hygge og ung musik
i Raschs Pakhuz. Der vil være singer-songwriters, elektronisk lounge musik, pop/rock og andre
glade toner indenfor forskellige stilarter – og måske et digt eller noget stand-up, hvis nogen
melder sig med det. Målgruppen er primært unge fra Campus Bornholm og 10. klassecentret,
men alle er velkomne. Der er fri entré og studiepriser i baren.

Toppen af poppen

ANNIKA AAKJÆR

– ENEBARN
Et one-woman show

Jazz i Raschs Pakhuz

EMIL DE WAAL Trio
feat. NULLE

Oplev DR Big Band sammen med den prisvindende unge mundharpe-virtuos Mathias Heise i
front. Mathias blev for nylig kåret som Årets Unge Jazznavn, og denne aften folder han nyt og
gammelt repertoire ud, bl.a. fra sit spritnye albumssamarbejde med DR Big Band.

ChesterZ er et nyt band på den bornholmske musikscene. ChesterZ spiller et varieret udvalg
af dansevenlig og glad musik fra især 1950-80erne - og så også lidt, der er endnu ældre og lidt
nyere.
Line up: Carl Otto Toudal – guitar og sang, Jens Ole Landschoff – keyboard og sang, Jan
Laursen – trommer og sang & Chester Antoni Due – bas og sang.
Hjertelys er en musikfortælling for børn om at tænde lyset i sit hjerte. Ea Philippa tager børnene
med på en musikalsk rejse og spiller sange, mens hendes kostumer forvandler sig på scenen.
En sansemættet koncert, der vækker børnenes fantasi og tager dem i hånden ind i en verden af
magi, drama, visdom og kærlighed.
For aldersgruppen 4-9-årige og deres familier.
I foråret tog Christian Fuhlendorff landet rundt med sit show “Går over I historien, del 1”
som fik masser af fem-stjernede anmeldelser og en nominering til årets komiker ved Zulu
Comedy Galla. Nu er han klar med del 2, et nyt og voldsomt underholdende show, uanset
om man har set del 1 eller ej. Glæd dig til Christians version af verdenshistorien. Sådan
har du garanteret aldrig hørt den før.

Så er der godt nyt til Linda Ps mange fans og følgere, for nu tager Linda på tour med ”Linda Ps
talkshow – med bl.a. talk og show”. Det hedder det, fordi Linda P lægger stor vægt på show med
spas og gøgl, som vi kender det fra ”Det alt for store Linda P show”. Det bliver et show, hvor alt
kan ske, og det kræver noget af en vært.

Med sin første single ”Hvor er du Bro?” brød han i sommeren 2016 igennem lydmuren i første
forsøg. I samarbejde med folk som Basim og Cutfather har Bro siden debut’en leveret yderligere
seks stærke tracks: ”Har du glemt?”, ”Er nettet nede?”, ”Mi Amor”, ”Lidt til side”, Paradise
Hotel-kendingen ”Sydpå” og senest sommerbaskeren ”Glad”.
Der er ofte noget helt specielt ved musik der rammer præcis det krydsfelt, hvor det gennemprofessionelle og det helt uprætentiøse mødes. Trioen er gudsbenådede spillemænd på henholdsvis
guitar, violin og harmonika. Fælles for de tre musikere, som hver for sig er markante skikkelser
på deres instrumenter, er deres dybe fortrolighed med ”the blues” i al dens mangfoldighed.
Højtidelig respekt for genrer kan trioen ikke bruge til noget. En koncert med trioen er på én gang
en hårdtswingende og en rørende varmegivende oplevelse.
Mette Kathrine Jensen (harmonika) og Kristian Bugge (violin) mødtes allerede som børn, da de boede
i 3 kms afstand fra hinanden – nær Vejle, og bl.a. gik til folkedans sammen. De startede deres egen duo,
under navnet Jensen & Bugge, da de begge gik på folkemusiklinjen på Det fynske Musikkonservatorium
i Odense. De lever nu som professionelle folkemusikere, og spiller 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.
Support: Folk og Fæ er et bornholmsk spillemandsorkester, der spiller til folkedans.
Sextetten spiller frisk, finurlig og swingende westcoast jazz.
En stilart som blev gjort kendt af Gerry Mulligan, Chet Baker, Art Pepper, Frank Rosolino og
mange flere fra den amerikanske vestkyst i 50’erne.
Musikken er hovedsalig komponeret og arrangeret af Anders Jacobsen.
Line up: Gerard Presencer (trompet), Jens Søndergaard (sax), Anders Jacobsen (trombone),
Pelle von Bülow (guitar), Ole Skipper (bas) og Aage Tanggaard (trommer).
Livløs spiller hårdtslående melodisk dødsmetal med inspiration fra den svenske og amerikanske
dødsmetalscene. En dynamisk blanding af hæsblæsende kirkegårdsriffs, tunge grooves og
melankolske melodier.
De livløse er vågnet fra de døde og er kommet for at blive!

I efteråret 2018 turnerer Annika Aakjær med sit første one-woman show ENEBARN og kommer
alene rundt (med sin guitar) for at finde sin flok. Annika Aakjær har udgivet 3 albums og har medvirket i teater succes’erne ”Come Together” og ”Oliver med et tvist”. Annika Aakjærs optræden
har altid båret præg af at være en hybrid mellem musik og komik, og målet har altid været at få
publikum til at grine og græde.
Siden deres debut på Copenhagen Jazzfestival i 2011 er det blevet til en skøn rejse i musik
– både nykomponeret, improviseret, jazz, world, beat, Ellington, Mingus, Chopin og alt, hvad
hjertet kan begære. Emil de Waal (dr), Gustaf Ljunggren (altmuligt) og Peter Rosendal
(tangenter) har som Emil de Waal trio udgivet tre albums sammen siden 2004. Nulle er med sit
fantastisk udtryksfulde og swingende spil en legende med sin klarinet, og han har i over 50 år
spillet verden tynd bl.a. med sit Verdensorkester.

Comedy

SIMON TALBOT

– Make Denmark
Great Again

Det seneste års tid har Simon Talbot boet i Los Angeles i USA. Her har han jagtet et amerikansk
gennembrud, og det har gjort Simon klogere på både amerikanere, politik og comedy. Nu vil han
bruge alle erfaringerne og oplevelserne i USA til at ”Make Denmark Great Again”.

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

