ASKER JAZZKLUBB
ASKER JAZZ CAFE – LANCELOT
I aften, torsdag 8.11., har vi besøk av
NARVIK TRADITIONAL JAZZBAND
Bandet ble
etablert i 1985,
og har gjennom
årene deltatt på
en lang rekke
festivaler og
konserter i innog utland.
Bandets har som mål å presentere den
opprinnelige jazzen, og de spiller derfor
rotekte og swingende New Orleans-jazz.
Stoffet er for det meste hentet fra gamle
plateinnspillinger fra 20 og 30 tallet, men
oftest med egne, nylagede arrangementer.

Medlemmer:
Magne J. Schille, klarinett
Jan Viggo Fredheim, trompet
Bjørn M. Bostad, trombone
Per Reidar Rognmo, banjo
Rolf Bjarne Normann, piano/vocal
Kjell Andreassen, bass
Roy Gunnar Hansen, trommer

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

Torsdag 15.11. kl 19.30
kommer TAKE FIVE, et nytt og
spennende Erling Wicklund-band,
en kvintett uten generasjonskløft.

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.
- Du får fyldig Jazzmail hver tirsdag
med info om ukens program.
- Du kan nyte rimelig mat og drikke
på våre arrangementer.

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

Torsdag 22.11. kl 19.30
THE SINATRA SONGBOOK fortolker
den rike amerikanske vokaljazztradisjonen på sin egen måte.

Lørdag 24.11. kl 14.00
er EINAR IVERSEN KVARTETT
tilbake med elegant swingjazz,
en stil de behersker til fulle!

Tegner du deg som medlem nå,
betaler du for resten av 2007 og
hele 2008. Send kr 200.- til konto
nr. 0539 26 21980, Asker Jazzklubb,
Høgtunveien 2b, 1383 Asker (husk
navn, adresse og e-post adresse).
Om du bare ønsker å få Jazzmailen,
send din e-postadresse til
harald.skogli@afj.no.
Se våre nettsider www.askerjazz.no.
Asker Jazzklubb er medlem av
Norsk Jazzforum.
Tips dine venner om oss
og våre hyggelige jazztreff !

