ASKER JAZZ CAFE LANCELOT

Lørdag 13. sept. 08 kl. 14.00
Pianojazz, Jan Erik Tronrud spiller.

Lørdag 20. sept. 08 kl. 14.00
Skitthegga Swing

Torsdag 18. sept. 08 kl. 19.30
Tom Olstad Jazzkvintett

Drivende komp, gode solister og
stor spilleglede.

PROGRAM 11.09.-27.09.
Torsdag 11. sept. 08 kl 19.30
Laila Dalseth,
på jazzscenen
i over 50 år.
Hun har opptrådt ved utallige norske
og utenlandske musikkfestivaler
- blant annet ved fire store festivaler
i USA, - turné i Malaysia /Singapore
og Indonesia, turné i California – samt
medvirket ved en rekke TV- og radioprogrammer i Europa sammen med
framstående utenlandske orkestre
og solister.
Etter 22 CD jazzinnspillinger,
4 spellemannspriser og Norsk Jazzforbunds ærespris ”Buddystatuetten”,
stiller hun på konsert på Lancelot
med sin kvintett bestående av:
Laila Dalseth - vokal
Totti Bergh - saksofon
Roy Hellvin - piano
Stig Hvalryg - bass
Tom Olstad - trommer

Vi gir ordet til Tom:
Bård, Magnus og jeg har jobbet en
god del sammen de siste fire årene, og
har spilt på jazzklubber både i Oslo og
ellers rundt i landet.
Vi har hatt med forskjellige blåsere,
og er spesielt glad for nå å ha fått med
Odd Riisnæs - en musiker jeg bl.a. har
hatt gleden av å ha spilt inn tre plater
med tidligere, - en av våre favoritter.
Vi har alle allsidig bakgrunn (Bård og
Magnus er også kjent fra populære band
som bl.a. Tre Små Kinesere og Valkyrien
All-stars), men møtes i jazzen, og
repertoaret inneholder hovedsakelig
standards, med Mingus godt representert.
Med Bårds vokal i front, er det også
duket for neddempede balladetolkninger
i beste Chet Baker - tradisjon.
Tom Olstad - trommer
Bård Slagsvold - piano,vokal
Odd Riisnæs - tenorsaks
Magnus Larsen - bass

Runa Kristiane Sæther - trompet
Nils Kristian Pape - klarinett
Tor Stein Hella - trombone
Nils Crawfurd - tuba
Mauritz Aas - banjo
Dag Henning Sæther - trommer
Torsdag 25. sept. 08 kl. 19.30
Grethe Svensen
Fredag 26. sept. 08 kl. 20.00
Gamle Sandvika Storband
Lørdag 27. sept. 08 kl. 14.00
Aphrodisiac

Er du ikke medlem???
Medlemskap på ”tilbud” nå!!!
Kr 100,- for resten av 2008!!!
Innmeldingsblanketter er utlagt på
bardisken og i garderoben.Eller du
kan sende mail til h.a.ant@online.no
og få giro med medlemskort tilsendt.

