
         Musikprogram 

       KoM musik & bar 

        Oktober - November 

                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 

 

Oktober 
Torsd 18/10 

Karin Burman & Co 

 
Vokal hybridjazz!! Stämningsfulla och 

grooviga originalsånger mixade med favoriter 

ur The American Songbook!!             100 kr 

 

Fred 19/10 

KULTURNATTA: 

Country Night med Pilgrim + Gäster 

 
 

Återigen KULTURNATTA  = 

En mysig afton fylld av genuin country och 

bluegrass med bl a systrarna Forsman och 

deras Pilgrimer som tar plats på scen ca 

20.30!! Gästartister utlovas!! Bordsbokn: 

0723962644 

Valfritt bidrag till kvällens Artister 

 

Lörd 20/10 

Blue Fire Blues 

 
Missa inte denna underbara kvintett som 

bjuder på levande, befriande och hårt 

svängande blues’n jazz för både kropp 

& själ!!                                       100 kr 

 

 

Torsd 25/10  OBS! Kl. 19.30 

Jazz’n Blues Corner 

 
En av tre torsdagar i höst som Gothenburg City 

6 bjuder på en blandning av jazz och blues i en 

musikalisk resa som sträcker sig  

från 1910 – 1960-talet!! (Nästa torsd. blir den 

22/11)                                       100 kr 

http://www.kommusikbar.se/


Fred 26/10 

The Generations 

 
Här bjuds en superskön blandning av soul, 

rock, blues och lite jazz med ett gäng mycket 

kompetenta musiker!!         100 kr 

 

Lörd 27/10 

The Zimmerband 

 
...äntligen tillbaks på KoM, med Uncas Rydén 

i täten!! Det eminenta bandet spelar Bob 

Dylans magiska musik, som genast gör hösten 

ljusare, mjukare och varmare!!              120 kr                              

 

November 

Torsd 1/11 

Elsa Jazz Trio 

Elsa Sommarström är tillbaks i Sverige efter 

två år i Mexico och besöker självklart KoM-

scenen!! Hon bjuder på jazzig blues och soul 

av bästa märke, tillsammans med 

toppmusikanter!!  

Missa inte!!                                  100 kr 

Fred 2/11 

Tre Äckliga Svin 

 
Återigen grisar denna grymt, grymt bra rock-

bluestrio ner KoM-scenen med sitt originella 

sound!! Don’t miss!!                           100 kr 

 

Lörd 3/11 

Sara Dee & The Foxhunters & Johnny 

Jean & The Humdingers 

 
Rockbilly, rockabilly o mera 

rockabilly!!...kvällen avslutas med Flipsville 

Session Band ”Andy Powers With Friends”. 

Obskyra saxofonlåtar från Sun studio utlovas 

av 7-manna band!! Fullt ös denna afton!!                

100 kr 

 

 

Torsd 8/11 kl 19 

KoMopen Stage 

 

Fred 9/11 

Blues 4  All 

Vi 

välKoMnar tillbaks stans coolaste bluesherrar 

med Al Tehler i täten!! De KoMmer att bjuda 

på blues, allt från BB King till sig själva!! 

Missa inte!!                                      100 kr 

 

 

 



Lörd 10/11 

Gunnar Danielsson & Bandet 

 
Vi välKoMnar varmt 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!!      100 kr 

 

 

Torsd 15/11 kl 19 

KoMopen Stage 

 

Fred 16/11 

Little Charlie And His Rhythm Combo 

 
Bjuder på elektrifierad old school blues, 

jump, swing och rock’n’roll med  

Carl Krantz i täten!!                      100 kr 

                                    

 

Lörd 17/11 

Mays Hounds 

 
...levererar en härlig blandning av 

sydstatsrock, country och blues!! 

100 kr 

 

 

Torsd 22/11  OBS! Kl. 19.30 

Jazz´n Blues Corner 

 
Den sista av tre torsdagar i höst som 

Gothenburg City 6 bjuder på en blandning av 

jazz och blues i en musikalisk resa som 

sträcker sig från 1910 – 1960-talet!!                   

100 kr 

 

Fred 23/11 

Releasekonsert: ”Matilda Magnusson 

sjunger Björn Afzelius” 

 
Vackert skivsläpp med ett urval av de 

Afzelius-låtar som ligger Matilda Magnusson 

varmast om hjärtat!!                             100 kr 

 

Lörd 24/11 

Britpop 

 
…spelar engelsk pop från 1964 – 1968. De 

spelar inte Beatles och rolling Stones men 

väl… The Kinks t ex!!           100 kr 

 


