Musikprogram
KoM musik & bar
2021
Öppet: Onsd – Lörd

18.00 – 01.00

2021
Augusti
Fred 13/8
Hultquist Collection

Håll utkik efter andra speldagar än de
vanliga i programmet!
Fr o m 2021 tills vidare,
Öppnar KoM kl. 18.00 och
underhållningen börjar kl. 20.00!!
Bordsbokning: Tel. 072 396 26 44
Privat Fest! Abonnera gärna KoM!
www.kommusikbar.se

Det unga fina bandets premiärgig äger rum
på KoMscenen och det blir allt från John
Mayer och The Beatles kombinerat med
bandets egna material denna augustikväll!!
100 kr
Fred 20/8
Tomas Jo’ Group

Hej alla!!
Orkestrar/Musiker är VälKoMna att boka
in spelningar igen.
Från o med juli Välkomnar vi ca 30 gäster!
Under hösten KoMmer vi successivt att
öka detta antal och VälKoMnar alla!!
Vår luftiga restauranglokal tar i vanliga fall
in 80 personer. Restaurangen med sin scen
är ett mycket gemytligt ställe även med ett
mindre antal gäster!!
Ni orkestrar plockar, i vanlig ordning, in
bidrag (per swish) till er själva i dörren och
KoM är lyckliga över att få sälja mat och
dryck igen!!
OBS!! Bevista inte KoM med minsta lilla
förkylningssymptom!!
För Spelbokning och Bordsbokning ring
072 396 26 44 eller maila
info@kommusikbar.se
Vi ses!!
Karin o Maria

En kraftfull trio som förmedlar blues/rock
på hög nivå. Bandet släppte nyligen sitt
debutalbum ”Cheer Up” och låtarna har
spelats på olika bluesstationer, även borta i
USA!!
100 kr

Lörd 21/8
Claes Pihl

Med en tydlig egen röst och uppbackad av
den förträfflige pianisten Thomas Jansson
framträder Claes med en samling
infallsrika, känsloladdade och välsnickrade
sånger. Det blir mycket material från den
nya skivan ”och kanske finns det någon
där”!!
100 kr
Fred 27/8
BlueNote Society

Spännande r&b/bluesband med ett modernt
sound och ett groove som aldrig lutar sig
tillbaka!! Missa ej!!
100 kr

Lörd 28/8
Freddie Nyström Band

…framför utsökt och ärlig blues på
svenska!!
150 kr

För information om kommande
evenemang Ring: 072- 396 26 44 !!

