Musikprogram
KoM musik & bar
Juni 2019
Öppet: Onsd – Torsd 18.00 – 24.00
Fred - Lörd 18.00 – 01.00

Torsd 6/6
Nationaldagen STÄNGT!!
Fred 7/6
Pilgrim + Per Hellman

Håll utkik efter andra speldagar än de
vanliga i programmet!
Underhållningen börjar ca kl 20.30 om
inget annat anges.
www.kommusikbar.se

Juni
Lörd 1/6
The Mammuthus

...spelar och sjunger in sommaren denna
afton. De KoMmer att bjuda på bortglömda
och ihågkomna alster ur den gamla
country/bluegrassmyllan varvat med
egenodlade låtar!! Åså blir det avskalat och
enkelt med Per Hellman!!
100 kr
...kammar nu pälsen och putsar betarna för en
intim spelning med steniga, gungande riff,
bluesiga hookar, rullande pukor, texter om
sillkungar och trädmän...och med albumet
Forever Tree i bagaget ger det här gänget
uttrycket ”svänga sina lurviga” en ny
innebörd!! Kom och bli förförd!! 100 kr

Lörd 8/6
Bas Edit

Onsd 5/6
Eva & The Blue Boys
Här spelas allt ifrån fina engelska publåtar till
klassisk rock samt en och annan Hönösång!!
Missa inte!!
100 kr

Torsd 13/6 kl 19
KoMopen Summerstage
...är laddade med ett koppel av blueslåtar som
de älskar att framföra för KoMpubliken!!
KoM hit och ladda upp inför allmän
flaggdag!!
100 kr

Fred 14/6
Kajsa Anna Isaksson

Torsd 20/6
Hasse Karlsson

bjuder på känslofylld, vacker vispop och jazz
tillsammans med Merje Kägu!!
100 kr
Lörd 15/6
Sven B Good And The Blues Stompers

...är den fantastiske sångaren från Gothenburg
City6 som ikväll har premiär på ett nytt
visprogram!! Hasse bjuder på en ny repertoar
med litterära visor!!
100 kr
Midsommarafton och midsommardagen
STÄNGT
K o M önskar alla en riktigt
SKÖN MIDSOMMAR!!

tillbaks på KoMscenen för att pumpa fram låt
efter låt hela kvällen lång!! Det tighta bandet
levererar snygg Chicagoblues, 50-talsrock
och swing!!
100 kr

Torsd 27/6 kl 19
KoMopen Summerstage

Onsd 19/6
La LOCOmotora

Gunnar Danielsson & Bandet

Releaseparty!! Latin rock med poetiska och
engagerande texter på spanska med influenser
från reggae, ska, world, etno!! Missa inte
detta sprakande releasepartaj!!
100 kr

OBS!! Två föreställningar:
Fred 28/6 och lörd 29/6

...på allas begäran och det bjuds på en väl
avvägd blandning ur Gunnars musikskatt,
från äldre till rykande färskt. Överraskande
covers kan förekomma!! Räkna med
sommartema!!
Skynda att boka!!
150 kr

