
         Musikprogram 

       KoM musik & bar 

               Maj - Juni  2018 
                                                                                                                                       

Öppet: Onsd – Torsd 18.00 – 24.00 
                     Fred - Lörd    18.00 – 01.00 

 

        Håll utkik efter andra speldagar än de 

        vanliga i programmet! 

 

        Underhållningen börjar ca kl 20.30 om 

        inget annat anges.  

                   www.kommusikbar.se 

Maj 

 

Fred 11/5 

Blues 4 All 

 
Hammondorgelkungen Bo Hansson med 

Nytt Superband 

PREMIÄR!! PREMIÄR!!       Entré: 100: 

 

 

Lörd 12/5 

High Gain 

 
...är som en smocka av 60- 0ch 70-

talslåtarna du glömt att du minns!! En flirt 

med de riviga solona, den tidiga brittiska 

rocken och den amerikanska södern!! 

Entré: 100:- 

 

Tors 17/5 kl 19 

KoMopen Stage!! 

 

 

Fred 18/5 

Hard On Blues 

 
...tillbaks på KoMscenen igen!! Bandet 

bildades 1992 under omständigheter som 

ingen KoMmer ihåg. Helt plötsligt var 

dom 5 killar som gärna ville spela rock 

och blues, å det är precis det dom ska få 

göra ikväll!!                         Entré: 100:- 

 

 

Lörd 19/5 

Really Dan 

...med Lars ”Lim” Moberg i täten, spelar 

det mesta av det bästa av ingen mindre än 

Steely Dan!! 

Entré: 100:- 

 

 

 

Torsd 24/5 kl 19 

KoMopen Stage!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kommusikbar.se/


Fred 25/5 

The Wife 

 
Äntligen tillbaks på KoM!! Å de bjuder 

på utsökt eget material, lite gammalt, lite 

nytt och förhoppningsvis också en och 

annan tolkning av andra artisters låtar!! 

Missa dom inte!!                 Entré: 100:- 

 

Lörd 26/5 

Bonefish 

 
...är ett grymt pop/rockband från 

huvudstaden, med influenser av blues och 

elektrifierad americana och vi är så glada 

att de tar KoMscenen i besittning denna 

afton!!                                   

Entré: 100:- 

 

Torsd 31/5 

My Sweetest Thursday III 

 
...är en återKoMmande torsdagsklubb 

med My Sweetest Punch som värd + en 

speciell gästartist, ikväll pop- och 

rockbandet Craving Clouds!! Missa inte 

denna afton med några av stans finaste 

musikanter o artister på scen!!  

Entré: 100:- 

Juni 

 

Fred 1/6 

Sture Elldin Blues Band 

 
Med Ari Hautala på gitarr, spelar blues 

från Chicago och Louisiana med ett stänk 

av rock’n’roll.                         

Entré: 100:- 

 

 

 

Lörd 2/6 

Minifestival – Blues och Bluesrock på 

Svenska 

 
En kväll, två band: Rått, raffinerat, 

svängigt och varierat med Bogefors från 

Lund!! Å vid 22-tiden tar Freddie 

Nyström Band scenen i besittning och 

bjuder på skön svensk blues och 

bluesrock!! Ta på dansskorna å KoM hit!! 

Entré: 100:- 

 

 

 

 

 

 

 



Torsd 7/6 

Until North 

 
...är ett 6-manna country-americanaband 

från Göteborg som frontas av fina 

sångerskan Ann-Marita Garsed!! 

Entré: Endast 50:- 

 

Fred 8/6 

Gunnar Danielsson & Bandet 

 
Vi välKoMnar varmt tillbaks en av landets 

bästa och mest underhållande rocker o 

rockpoet Gunnar Danielsson, som vet 

precis hur man ska få en publik att må 

bra!! Missa inte!! Skynda att boka bord!! 

Entré: 100:- 

 

 

Lörd 9/6 

Carl And The Foolin´Jukes 

 

...bjuder självklart på oändligt svängig 

blues, rockabilly och western swing!! 

Plats för en dans finnes alltid!! 

Entré: 100:- 

 

 

 

Torsd 14/6 kl 19 

KoMopen Summerstage!! 

 

 

Fred 15/6 

Hook Herrera(USA) m Band 

 
Fantastiske blues- och munspelsmannen 

Hook Herrera från San Jose USA, tillbaks 

på KoMscenen tillsammans med några av 

stans främsta bluesmusikanter t ex Lars 

Mellqvist!! Missa inte!! 

Entré: 100:- 

 

 

Lörd 16/6 

The Foster Jenkyns 

 
Bandet består av fem fagra män i sina 

bästa år som sett till sin livsuppgift att 

förädla världen med träskdoftande och 

sydstatsosande rock’n’roll av bästa 

märke!!                                    

Entré: 100:- 

 

 

 

 

 

 


