Besetning:
Tom Olstad - trommer
Bård Slagsvold - piano,vokal
Odd Riisnæs - tenorsaks
Magnus Larsen - bass

ASKER JAZZ CAFE LANCELOT

PROGRAM 18.09.-04.10.

Lørdag 20. sept. 08 kl. 14.00
Skitthegga Swing

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

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 - Mingus godt representert.
Med Bårds vokal i front, er det også
duket for neddempede balladetolkninger
i beste Chet Baker - tradisjon.”

Karrieren til Grethe Svensen er både
allsidig og interresant. Hun har tatt
klassisk sangundervisning, hun har
sunget hard, eksperimentell rock, hun
har begeistret som gospelartist og hun
har markert seg som soul/popsanger.
Fredag 26. sept. 08 kl. 20.00
Gamle Sandvika Storband
Bandet har ligget i dvale en periode,
men er i gang igjen under ledelse
av Rune Nicolaysen.

Dette tradjazzorkesteret fra Heggedal
kjenner vi godt. Navnet er lånt fra elva
Skitthegga som ”swinger” seg langs
jernbanen fra Røyken til Heggedal.
De spiller da også swing, i tillegg til
New Orleansjazz og dixieland - med
drivende komp, gode solister og
stor spilleglede.

Lørdag 27. sept. 08 kl. 14.00
Aphrodisiac
Unge musikere med standardlåter.
Torsdag 02. okt. 08 kl. 19.30
Rune Klakegg trio
Lørdag 04. okt. 08 kl. 14.00
Jamsession

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

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.

