
         Musikprogram 

       KoM musik & bar 

           Jan. – Febr. 2020 

     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. 

 

        Bordsbokning: Tel. 072 396 26 44   

        Privat Fest!  Abonnera gärna KoM! 

        www.kommusikbar.se 

 

Januari 
 

Fred 17/1 

Anna Wennerberg Band 

 
...bjuder på en skön, modern och välspelad 

blandning av americana, country, pop och rock. 

Allt ifrån Emmylou till Sugarland!!       100 kr                             

 

Lörd 18/1 

KoM ABONNERAT 

 

 

Torsd 23/1 

Mix4you 

 
Detta gäng spelar en blandning av blues, rock och 

country från 50-talet och frammåt!!            100 kr 

Fred 24/1 

Marcus Svensson 

 

Marcus från 

Amerikaresan 

och Pilgrim 

spelar  

Ry Cooder. 

Kvällen till ära 

upp- graderad 

med elgitarr 

förutom 

ukelelen!!   

50 kr                                     

 

 

 

 

Lörd 25/1 

Freddie Nyström Band 

 
Vi välKoMnar varmt tillbaks den fenomenale 

Freddie Nyström och medmusikanter som spelar 

riktigt bra blues på svenska!!                    100 kr 

 

 

Tisd 28/1  OBS!! NYTT!!  NYTT!! 

 

Nicolai Dunger featuring  

Ebbot Lundberg och gäster 

 
Här bjuds det på smakprov från kom- 

mande platta samt annat mycket gott och blandat!!                              

100 kr 

 

 

http://www.kommusikbar.se/


Onsd 29/1 

Sôr Ossbonn´s 

 
Göteborgare som spelar allt ifrån svängig 

mainstreamjazz till en rivig dixie. Till detta lägger 

de lite latin och andra stilar vilket spelas med egna 

arrangemang och kompositioner!!                100 kr                

 

Torsd 30/1 

Jazz and Poetry 

 
Skådespelaren Carl Harlén läser dikter av bl a 

Bruno K. Öijer och Samuel Beckett till fritt 

improviserad musik av Mats Eklöf, Gunnar 

Lindgren, Håkan Strängberg, Nikke Ström och 

Peeter Uuskyla!!                                     100 kr 

 

Fred 31/1  

Bogefors & Mats 

Återvunnen, egentillverkad, lokalproducerad  
akustisk blues/roots med gitarr och munspel med 

fet ton direkt från Skåne. Missa inte!!       100 kr                                 

Februari 
Lörd 1/2 

Ramblin’ Ellie 

& The 

Bashtones 

 

Missa inte en 

kväll där det 

bjuds på en 

perfekt blandning 

av rock’n’roll, 

country och låtar 

som drar åt teen 

beat!!     100 kr                                

                                                                             

 

 

Torsd 6/2 

Kauttmann Band 

 
Vi välKoMnar varmt tillbaks Josefin med band 

som bjuder på uttrycksfull, varm, rå, äkta svensk 

rock med stänk av blues och en smula country!!                          

100 kr 

 

Fred 7/2 

The Flying Bumblebees 

 
En afton fylld av musik, humor och värme även 

om det skulle vara svinkallt ute!!               100 kr 

 



Lörd 8/2 

Calatea  

Support: Caroline Anderberg 

 
Natalie Johansson och Daniel Hansson är 

americanaduon från Vänersborg som bjuder på 

stämsång, gitarrer, perkussion och munspel i en 

lekfull blandning!! Missa inte!!              100 kr                 

 

Torsd 13/2 kl 19 

KoMopen Stage 

 

Fred 14/2 

Strange Brew of Sweden 

 
...gör KoMback och spelar låtar från nya skivan 

samt andra nya covers!!                           100 kr 

 

Lörd 15/2 

Folktown 

 
Musikern, låtskrivaren och musikproducenten 

Steve Eriksson spelar riktigt snygg americana med 

sin superkvartett!!                                     100 kr             

 

 

 

Torsd 20/2 

Dirty Desperados 

 
KoM och njut av vild frijazz som får dig att 

glömma alla tråkigheter i världen!!   100 kr 

 

Fred 21/2 

Hard On Blues

 
Bandet bildades 1992. Det var fem killar som 

gärna ville spela rock och blues och det är precis 

vad dom ska göra på KoM-scenen i kväll!!                             

100 kr 

 

Lörd 22/2 

Valdemar 

 
På allmän begäran är det dags att  

damma av Valdemars gamla låtkatalog tillsammans 

med både gamla och nya medlemmar i sättningen!!          

150 kr 

 

 

 

 

 

 

                                         


