Musikprogram
KoM musik & bar
Februari - Mars
2018

Lörd 24/2
Erika Baier & The Business

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

...KoMmer åter till stans bästa juke joint
Bar KoM såklart!! Tung blues, täta
grooves och stort ståhej med ett av landets
hårdast arbetande band!! Hjärtat på
rockslaget, svett och glädje hela kvällen
lång!!
Entré: 100:-

Mars
Februari
Fred 23/2
Slimfit

...ska göra allt som står i sin makt för att
vi ska trivas denna afton!! Vi kan räkna
med rock, blues och lite funk samt att
herrarna i bandet naturligtvis KoMmer ge
järnet!!
Entré: 100:-

Torsd 1/3 fr kl 19
KoMopen Stage
Fred 2/3
Skurk

Livepremiär 2018!! Efter att ha spenderat
i princip hela 2017 i studion så är det
äntligen dags att möta publiken igen!!
KoM, säg hej och ta en öl!!
Entré: 100:-

Lörd 3/3
Marino Valle Band

Mannen med den gyllene strupen!! Nu
med nygammalt band, som kompat salig
Sven Zetterberg i många sammanhang
genom åren!! Missa inte denna kväll med
några av landets mest kompetenta
bluesmusikanter på scen!!
Entré: 100:Torsd 8/3
Annika Fehling Trio & Toril Snyen
(NOR) + Gäster KoM

Lörd 10/3
The Casuals

…spelar tung, äkta Rhythm’n’blues från
Götet med bl a Conny Aidanpää!!
Entré: 100:Torsd 15/3
KoMedy Night
Schlaraffenland

Denna akustiska kvinnodagskväll
KoMmer att svänga ordentligt!! Speciella
gästartister utlovas kvällen till ära!!
Entré: 100:Fred 9/3
Sven B Good & The Blues Stompers

Riktigt starka karlar spelar riktigt stompig
blues!!
Entré: 100:-

Väldigt varmt välKoMna tillbaks Tomas
Halling och Per Selander vars humor o
musikalitet totalt saknar gränser!! Vi får ta
del av en galen musikalisk talkshow fylld
av dadaistiska konvultioner!! Duon bjuder
på en massa skrattkrampsframkallande
prat, musik och snack...!! Missa inte!!
Entré: 100:-

Fred 16/3
Southbound

Lörd 17/3
Freddie Nyström Band

...heter bandet som förmodligen levererar
landets tyngsta sydstatsrock!! Influenser:
ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, Blackberry
Smoke m fl. Mycket eget material
utlovas!!
Entré: 100:-

...är blues och bluesrock på svenska!! Ett
band fyllt av spelglädje som i huvudsak
spelar eget material med samtida svenska
originaltexter!!
Entré: 100:-

