Musikprogram
KoM musik & bar
Februari – Mars 2019

Fred 15/2
Strange Brew

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

Februari
Fred 8/2
Sven B Good And The Blues Stompers
Eminent Rockkvartett, med Johnny Rydberg i
täten, som bjuder på blandad rockbrygd!!
Bandet är influerade av bl a Deep Purple,
Steely Dan, Jimmi Hendrix och Ray Charles!!
100 kr
Vi välKoMnar varmt tillbaks Sven med
eminenta blueskumpaner!! Riktigt starka
karlar spelar riktigt stompig blues!!
100 kr

Lörd 16/2
Red West & Hot Rhythm + The Buckshots

Lörd 9/2
Lerneby/Krånne/Saaristo

Het 50-talsrock’n’roll och rhythm’n’blues
samt legendarisk rockabilly hela kvällen
låååång!!
100 kr
Torsd 21/2
Pow Wow
3 för 1 denna afton fylld till bredden av äkta
svensk kvalitetsrock mm!!
100 kr

Torsd 14/2 kl 19
KoMopen Stage

...blandar alster av Keith Jarret, Ornette
Coleman, Jim Pepper etc med jojkar,
folkmusiklåtar och american native chants!!
Oförutsägbart och spännande!!
100 kr

Torsd 28/2 kl 19.30
Jazz n Blues Corner:
Gothenburg City 6

Fred 22/2
The Original Five

Bandet bjuder, för andra gången i år, på en
blandning av jazz och blues i en musikalisk
resa som sträcker sig från
1910 – 1960-talet!!
100 kr

Mars
Vi välKoMnar tillbaks bluegrassbandet som
bjuder på goa låtar från nya skivan ”Wipe
Away Those Years”. Det blir sentimentalt,
banalt och alldeles, alldeles underbart!! Om
kärlekssorg, längtan, arbete, slit, släp, liv och
död!!
100 kr

Fred 1/3
Josefin Kauttmann

Lörd 23/2
The Generations
...skriver egna låtar och har byggt upp en soft,
passionerad och uttrycksfull repertoar med
influenser från Norah Jones!! Smäktande
ballader, afrobrasilianska rytmer och
fängslande solon!!
Finfina musikanter kompar!!
100 kr
Här bjuds en superskön blandning av soul,
rock, blues och lite jazz med ett gäng mycket
kompetenta musiker!!
100 kr

Lörd 2/3
Wolf Men Jaxx

Har tagit låtlistor från Tom Waits och Nick
Cave. Utan skam, men med mycket hjärta
spelar bandet sina egna versioner!!
Rivjärn är Inställt!!
100 kr

Torsd 7/3
Konsten att dra en Cornelis

Jan-Erik Emretsson, Rolf Hedberg och Jimmy
Olsson sätter tänderna i en fantastisk och
vresig herre, Vreeswijk. Missa inte!! 120 kr

Fred 8/3 och Lörd 9/3 OBS!! Två dagar
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!!
150 kr

