Musikprogram
KoM musik & bar
Mars - April 2020

Torsd 26/3
Blue Fire Blues

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.
Bordsbokning: Tel. 072 396 26 44
Privat Fest! Abonnera gärna KoM!
www.kommusikbar.se

Mars
Till alla music lovers, utan förkylningssymptom,
som ändå vill uppleva Livemusik i verkligheten
och som tar alla försiktighetsåtgärder för att
förhindra smittspridning av coronaviruset så
erbjuder vi följande arrangemang, när
konserter är inställda:
”FRISKIS & REPIS”
Vi har Öppet tills andra direktiv ges!!
Band/Artister i Göteborgsområdet får ha öppna
repetitioner på scenen!! Ett Band / kväll!!
Detta gäller torsdag – lördag de kvällar som
musiken är inställd. Band kan anmäla sig på
Tel. 072 3962644 eller info@kommusikbar.se
Inte mer än 20 Gäster är VälKoMna / kväll, så
blir alla glada!! Dessa kvällar börjar musiken
Kl. 19.30

Vi välKoMnar åter bandet som bjussar på
sprakande, levande, befriande och hårdsvängande
blues n jazz utan skyddsnät!!
100 kr
Fred 27/3 och Lörd 28/3
Två dagar!
OBS!! Inställt!!
Gunnar Danielsson & Bandet
Det blir två fulladdade kvällar med sånger och
berättelser genom hela karriären!!

April
Onsd 1/4 Kl. 19.00
OBS!! Inställt!!
Sjölins musikelever bjuder på egenkomponerad
musik!!
Fred 3/4
OBS!! Inställt!!
@Tribute
...bjuder KoMpubliken på massor av blues- och
rockcovers från 70-talet och framåt!!
Lörd 4/4
Marigold Jazz

Baren är öppen som vanligt och man kan lämna
valfria ekonomiska bidrag till artisterna!!
Hoppas att vi ses trots allt!!
KoM

Bjuder in till en musikalisk helafton med skön jazz
från 1930 till nutid och en del oväntade irrfärder in
i andra genrer. Det blir även quiz och hemlig
gästartist!!
100 kr

Torsd 9/4 (Skärtorsdag)
Kodiac & Alisha

Påskaftonen 11/4 Stängt!!
KoM önskar……..

Glad Påsk!!
Torsd 16/4 och Fred 17/4
Två dagar!
OBS!! Inställt!!
SKY HIGH

På scenen står denna kväll det nybildade
oldscholbandet Kodiac som spelar smooth
rock/pop/soul/funk med doft av södern,
samt den unga den unga fantastiska
singer/songwritern Alisha!! 100 kr
Fred 10/4 (Långfredag)
Korsfest med Bad Brothers Band
Gäst: Göran Rudbo

Minns ni Korsfesten på Sprängkullen i tidernas
begynnelse…..
Här tas stafettpinnen upp igen och en ny tajtare
blåssektion presenteras i form av ”Evil Horns”
och Sam Vesterberg är mer taggad än vanligt.
Det blir magiskt!!
150 kr
OBS!! Kvällens program kommer att ändras.

