
         Musikprogram 

       KoM musik & bar 

              Januari 2022  
    Öppet: Onsd – Lörd    18.00 – 01.00 
                      

        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 

   
Hej alla!! 

Vi påminner fortfarande våra gäster om 

att hålla avstånd till varandra!! 

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 

 

KoM önskar alla ett Gott Nytt Musikår! 

 
 

Fred 7/1 och Lörd 8/1 

Britpop  

 

Det nya året inleds med två kvällar med 

oslagbar rock o pop i 1960-talets underbara 

anda, vad sägs om Kinks t ex!  

Allt utom Beatles och Stones!!        150kr 

 

 

 
 

 

Fred 14/1 

Electric Mist 

 
Dimman tätnar på KoM. Gillar du blues/ 

rock/funk/jazz/folk med hög  

improvisations-faktor är detta kvällen  

för dig!!                                      120kr 

 

 

Lörd 15/1 

Sture Elldin Blues Band 

 
Vacker blues med ett stänk av rock n roll!! 

120kr 

 

 

http://www.kommusikbar.se/
mailto:info@kommusikbar.se


Fred 21/1 

Riverbank Rhythm’n Blues Orchestra 

 
Med fina sångaren Christian Mellberg i 

täten bjuds det på blues för var och en 

oavsett ålder. En mix av gammalt och 

nytt!!                                          120kr 

 

Lörd 22/1 

GöteBoyz 

 
Som affischen lovar blir det en 

hämningslös blandning av rock, blues, pop, 

soul, funk, country och latino, med andra 

ord en kväll ni inte får missa!!         150kr 

 

Sönd 23/1 OBS! Dagen!!  Kl. 20.30 

Ebbot spelar Johnny Cash (och kanske 

lite annat) på KoM 

 
med Gunnar Frick (gitarr, pedal steel, 

piano, banjo) Stefan Bellnäs (bas) och 

Johan Håkansson (trummor)       250kr 

Fred 28/1 

Göteborgsbandet Total spelar  

Van Morrisson med quiz 

 
Låtar ni alla kan och några ni kanske inte 

hört förut. Och quiz med frågor kopplade 

till låtarna, Obs! du behöver inte vara Van-

expert!!                                              120kr 

 

Lörd 29/1 

Wolf Men Jaxx 

 
Game on! Den så nesligt inställda 

spelningen i december får nu en ny chans. 

”Vi är redo med melodiösa hopp och 

hemskheter av Waits och Cave”. 

VälKoMna!!                     150kr 

 

 

 


