Musikprogram
KoM musik & bar
Maj - Juni 2019

Lörd 11/5
The Generations

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

Maj

Här bjuds en superskön blandning av soul,
rock, blues och lite jazz med ett gäng mycket
kompetenta musiker!!
100 kr
Torsd 16/5
Fehling Healing & their Buddy

Torsd 9/5
Jordmån

Jazzpianisten Jan Johanssons svenska
folkvisor framförs med bravur på Dobro.
Med bl a Peter Bryngelsson!!
100 kr
Fred 10/5
Rewind The 70´s

Suveräna musiker med Karin Klingenstierna i
täten, väljer ur 70-talets poprepertoar med
kärlek, kreativitet och respekt. Från akustisk
innerlighet till fullt drag!! Skynda att boka!!
140 kr

Upplev en dynamisk kväll med inspiration,
känsla och unikt artisteri. Alternativ Folk och
Americana av högsta klass. Tre röster från tre
städer: Nashville-Stockholm-Visby!! 100 kr
Fred 17/5
Los Habaneros

...äntligen tillbaks på KoM-scenen med sin
punkiga rock’n’roll och country. Rakt, hårt
och gött hela kvällen lång!!
100 kr

Lörd 18/5
Dogsmile

...firar släppet av nya Ep:n ”Listen To The
Quiet” med ett återbesök på bästa KoM.
Nya och kanske några gamla låtar utlovas!!
100 kr

Torsd 30/5
Maxim Blues Band

...framför bluesklassiker samt mindre kända
blueslåtar av artister som Robert Johnson,
Memphis Slim, Big Bill Broonzy, Peter Green
m fl!! Egna tolkningar och mycket känsla!!
100 kr
Fred 31/5
Jumpin Tom & The Amplifiers

Torsd 23/5
KoMopen Stage
Fred 24/5
Wolf Men Jaxx

Har tagit låtlistor från Tom Waits och Nick
Cave. Utan skam, men med mycket hjärta
spelar bandet sina egna versioner!!
100 kr
Lörd 25/5
Hard On Blues

...kör rykande het rock n roll, rockabilly och
tidig 60-talscountry så att taket lär lyfta!!
Thommy Borssén sjunger och sitter vid eller
står på pianot å spelar!! Var beredda på en
vild kväll!!
100 kr

Juni
Lörd 1/6
The Mammuthus

Bandet bildades 1992. Det var fem killar som
gärna ville spela rock och blues och det är
precis vad dom ska göra på KoM-scenen i
kväll!!
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
Onsd 5/6
Eva & The Blue Boys

...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 7/6
Pilgrim + Per Hellman

...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

Lörd 8/6
Bas Edit

Här spelas allt ifrån fina engelska publåtar till
klassisk rock samt en och annan Hönösång!!
Missa inte!!
100 kr

