
     Musikprogram 

  KoM musik & bar  

        April  2017                                                                                                                                       
 

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. 

April 
Torsd 20/4 

Slimfit 

 
…spelar känslofylld blues och rock med stänk 

av funk/soul – influenser från Clapton, Santana, 

Stevie Wonder, Ray Charles m fl !!  

Entré:100 kr 

 

Fred 21/4 

The Foster Jenkyns

 

Här är ert nya favorit rock’n’roll-band!! Deras 

livsuppgift är att förädla världen med sin 

träskdoftande och sydstatsosande rock’n’roll av 

bästa märke!! 

Entré: 100 kr 

 

 

Lörd 22/4 

Mystery Gang (UNGERN)  INSTÄLLT!! 

Nyinsatt: 

Monika Hoffman & Trio 

 
Missa inte fina jazzsångerskan från Malmö, som 

med Göteborgsk supertrio underhåller med 

mycket mer än egenskriven musik från senaste 

kritikerrosade skivan ”Let´s Run Away!!! 

Entré: 100 kr 

 

Onsd 26/4  OBS!! Kl. 20.00 

Jättedam plus support: Kosmos 

 



Två band från två olika städer förenas i en 

karusell av Psykedelisk rock, jammig progg, 

pop, livshistorier, u name it på KoMscenen 

denna kväll!!  

Entré: 50 kr 

 

 

Torsd 27/4 

Sirocco 

 
…har en reportoar som bygger på den rika 

skatten av judiska musiktraditioner med sånger 

på bl a jiddisch, arabiska och hebreiska!! Det 

blir en vacker och finstämd kväll!! 

Entré: 100 kr 

 

 

Fred 28/4 

Sture Elldin Blues Band 

 
…spelar munspelsorienterad blues från Chicago 

och Louisiana med ett stänk av rock’n’roll!! 

Bandet har fått superförstärkning av fine 

gitarristen Ari Hautala!! 

Entré: 100 kr 

 

 

 

 

Lörd 29/4 

Caroline Wennergren 

 
Med pianokomp av Per Strandberg inriktar sig 

Caroline på den svarta jazzstilen och 

storbandsjazz från det tidiga 1900-talets USA. 

Hon är dessutom buktalare i världsklass och 

visar detta ikväll med sin trevlige ”Louis 

Armstrong-docka”!! Missa inte!! 

Entré: 100 kr 

 

 

Maj 
 

Torsd 4/5 

High Life Orchestra 

 
I kväll blir det stämningsfylld 

välgörenhetskonsert med ett sexmanna-band 

som bjuder på jazz och pop!! Kvällens  

entréintäkter går oavkortat till neurologisk 

forskning vid Sahlgrenska!! VälKoMna!! 

Entré: 100 kr 

 

 

 

 

 



Fred 5/5 

Tomi Leino Trio 

 
Den självlärde musikern Tomi från Finland 

spelar munspel och gitarr och sjunger blues och 

roots som en gud!! Jaska Prepula, bas och 

Mikko Peltola, trummor!!    

Entré: 100 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


