
         Musikprogram 

       KoM musik & bar 

            Mars – April  2019 
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 

Mars 
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 

 

Torsd 14/3  Kl. 19.00 

KoMopen Stage 

 

Fred 15/3 

Kombarris 

 
...spelar skön bluesbaserad musik uppblandad 

med jazz, funk, soul och en del New Orleans-

influenser!!                                        100 kr 

Lörd 16/3 

@Tribute 

 
 ...bjuder KoMpubliken på massor av blues- 

och rockcovers från 70-talet och framåt!!                                    

100 kr 

 

 

 

Torsd 21/3 

Blue Fire Blues 

 
Missa inte denna underbara kvintett  

som bjuder på levande, befriande och 

hårdsvängande blues’n’jazz utan skyddsnät!!                              

100 kr 

 

Fred 22/3 

Brosan Midnight Special 

 
är Dan Helgesens superorkester som spelar 

allt ifrån blues till Jimi Hendrix, Cornelis, 

Fogerty och U2 i en salig blandning!!  100 kr                              

 

 

http://www.kommusikbar.se/


Lörd 23/3 

Tomas Hallings Ordjäzjazz 

 
Missa inte denna galna afton fullspäckad av 

stor och hejdlös, ljus ordjäzjazz-blandning!! 

Musikaliska fantasterier. Mycket fantasifyllda 

texter. Magiska improvisationer på skrynkligt 

piano. Crazykomik!! Skrattkrampsvarning!! 

100 kr  

 

Torsd 28/3 kl 19.30 

Jazz n Blues Corner:  

Gothenburg City 6 

 
Bandet bjuder även denna månad på en 

blandning av jazz och blues i sin musikaliska 

resa från 1910-1960-talet!!                100 kr 

 

Fred 29/3 

I Can Tell 

 
...bjuder på en riktigt smarrig blandning av 

soul, blues och äkta rock n roll!!         100: 

Lörd 30/3 

The Al Tehler Blues Band 

 
Vi välKoMnar åter Al med bästa bandet som 

spelar blues och boogie woogie, allt från BB 

King till eget!! Missa inte!! 

100:- 

 

April 

 

OBS!! Två föreställningar:  

Torsd 4/4 och fred 5/4 

Bad Brothers Band 

 
Efter en succéartad återkomst efter 34 år 

under 2018, bestämde sig några stygga bröder 

att fortsätta med spelandet. Så ta nu chansen 

och KoM och bekanta er med ”bröderna” i 

storrockbandet där Sam Vesterberg frontar!!              

100:- 

 

Lörd 6/4 

Mr Bo & The Voodooers 

 
Dags för vårens gig i Göteborg och då 

självklart på mysiga KoM musik & bar igen!! 

Blues och soul av högsta klass och en hel del 

nytt på repertoaren!!        100:- 

 

 



Torsd 11/4 kl 19.30 

Jazz n Blues Corner: Gothenburg City6 

 
Bandet bjuder återigen på en blandning av jazz 

och blues i en musikalisk resa som sträcker sig 

från  1910 – 1960-talet!!                          100 kr 

 

Fred 12/4 

Slimfit 

 
Bandet gör allt som står i sin makt för att vi 

ska trivas denna afton!! Vi kan räkna med 

rock, blues och lite funk samt att herrarna i 

bandet naturligtvis KoMmer ge järnet!!                                               

100:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lörd 13/4 

Freddie Nyström Band 

 
Vi välKoMnar varmt tillbaks bandet som 

spelar blues inspirerad av såväl klassiska 

bluesartister som modernare utövare. Vi kan 

också höra influenser från både rock- och 

jazzinfluerad blues!! Eget material med 

svenska texter!!                       100:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


