
         Musikprogram 

       KoM musik & bar 

           Mars - April 2020 

     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 

              

Fred 20/3 

Aura 

 
...bjuder på en fantastisk rockkonsert där vi får 

njuta av musik från bandets album ”Reactions”, 

”Reflections” samt ”Relations & Observations”!!       

100 kr 

 

Lörd 21/3 

Accordeon Hot Trio 

 
 

 

”Dragspelsmusik i flygande fläng”. 

En hyllning till Nisse Lind, Erik Frank och andra 

dragspelscelibriteter där rykande gammalt material 

utlovas. Sångsolister: Camilla Johansson och Emil 

Andersson. Grammofonfantomen spelar  

78-varvare under kvällen!!           100 kr 

 

Onsd 25/3 

Sôr Ossbonn´s 

 

 
Göteborgarna som spelar allt ifrån svängig 

mainstreamjazz till en rivig dixie. Till detta lägger 

de lite latin och andra stilar vilket spelas med egna 

arrangemang och kompositioner!!                100 kr  

 

Torsd 26/3 

Blue Fire Blues 

 
Vi välKoMnar det nya året tillsammans med 

bandet som bjussar på sprakande, levande, 

befriande och hårdsvängande blues n jazz utan 

skyddsnät!!                                              100 kr 

 

Fred 27/3 och Lörd 28/3 

OBS! Två dagar! 

Gunnar Danielsson & Bandet 

 
Det blir två fulladdade kvällar med sånger och 

berättelser genom hela karriären!!          150 kr 

http://www.kommusikbar.se/


April 

 

Onsd 1/4  Kl. 19.00 

Sjölins musikelever bjuder på egenkomponerad 

musik!! 

 
Avgift Valfri 

 

 

Fred 3/4              OBS!! Inställt på grund av  

@Tribute            corona-viruset. 

 
 ...bjuder KoMpubliken på massor av blues- och 

rockcovers från 70-talet och framåt!!                                  

100 kr 

 

Lörd 4/4 

Marigold Jazz 

 
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 

 
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 

 

 

 

 

Påskaftonen 11/4  Stängt!!  

KoM önskar……..               

Glad Påsk!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torsd 16/4 och Fred 17/4             OBS!! 

OBS! Två dagar!      Inaställt på grund 

SKY  HIGH               av coronaviruset 

 
Missa inte releaseparty för nya super-

dubbelsamlingen ”20 Från Fyrtio”!! 

Clas Yngström – gitarr/sång 

Arne ”Mr Dynamite” Blomqvist – 

elbas och Marcus ”The Big Beat”  

Källström – trummor!!        200 kr  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

               

 

 

 

 

 


