ASKER JAZZKLUBB
ASKER JAZZ CAFE - LANCELOT
I AFTEN, TORSDAG 1.11.,
FÅR VI BESØK AV
GEORG REISS KVARTETT
Georg Reiss
(50) er en av
norges ledende
klarinettister,
og har også et
navn i Europa,
særlig innen
tradisjonell
jazz. (Magnolia
Jazzband og
Ophelia Orchestra) og ulike typer
folkemusikk (Streif og Gjertruds
Sigøynerorkester).
Med sin kvartett spiller han swingjazz ala
Benny Goodman, blues med referanser til
sax-mestere som Lous Donaldson og
Hank Crawford, svenske folketoner,
jødisk musikk og mye mer.
Georg er en musikalsk kameleon.
Han er klassisk utdannet fra Norges
musikkhøgskole (Oslo) og Guildhall Scool
of Music (London).
Besetning:
Georg Reiss – klarinett, sax
Håkon Gjesvik – piano
Audun Ellingsen – kontrabass
Torstein Ellingsen – trommer

Lørdag 3.11. kl 14.00
kommer Edith Geri Skattør,
Frank Sarközi og Robert Toth. Trioen
spiller gamle og nyere standardlåter.

Torsdag 8.11. kl 19.30
får vi langveisfarende besøk, da
kommer NARVIK TRADITIONAL
JAZZBAND. Gruppen spiller rotekte,
swingende New Orleans-jazz.

Er du medlem av
Asker Jazzklubb?
Medlemskapet koster kr 200,- pr. år
og følger kalenderåret.
- Som medlem får du redusert
billettpris på Den Nasjonale
Jazzscene Cosmopolite i Oslo,
på jazzkonserter i Asker Kulturhus
og på våre egne konserter når vi en
sjelden gang tar inngangspenger.
- Fyldig Jazzmail hver tirsdag med
presentasjon av ukens program.
- Rimelig mat og drikke på våre
arrangementer.

Lørdag 10.11. kl 14.00
er det UNDECIDED JAZZBAND fra
Østfold som gjester klubben. Bandet
holder høy standard og spiller
mainstream og swing.

Medlemskap for resten av 2007
tegnes for kun kr 80.- til konto nr.
0539 26 21980, Asker Jazzklubb,
Høgtunveien 2b, 1383 Asker (husk
navn, adresse og e-post adresse).

Torsdag 15.11. kl 19.30

Om du bare ønsker å få Jazzmailen,
send din e-postadresse til
harald.skogli@afj.no.

kommer TAKE FIVE, et nytt og
spennende Erling Wicklund-band,
en kvintett uten generasjonskløft.

Se våre nettsider www.askerjazz.no.
Asker Jazzklubb er medlem av
Norsk Jazzforum.

Lørdag 17.11. kl 14.00
er det BRASSISTENES tur til å
underholde oss, og det vil de
garantert gjøre.

Tips dine venner om oss
og våre hyggelige jazztreff !

