Lørdag 04. okt. kl 14.00
Jamsession med
Andreas Dreier og hans trio

ASKER JAZZ CAFE LANCELOT

PROGRAM 02.10.-25.10.
Torsdag 02. okt. 08 kl. 19.30
Rune Klakegg trio

Vi gjentar opplegget fra 06.sept. og
ønsker nå, som da, velkommen til at
du selv kan innta scenen.
Alle nivåer er velkommen, gjør klar
for en trivelig ettermiddag.

Lørdag 11. okt. 08 kl. 14.00
Seminar / Jazzkonsert med
Bjørn Alterhaug, John Pål
Inderberg og Espen Rud
Tema: Improvisasjon er å legge
til rette for god kommunikasjon.
Et miniseminar basert på jazzmusikalsk dialog og oppfinnsomhet.
Onsdag 15. okt. t.o.m.
søndag 19. okt.08

Torsdag 09. okt. kl. 19.30
Funky Butt

Trioen spiller vesentlig Rune Klakeggs
komposisjoner i en melodisk, akustisk
jazztradisjon, inspirert av 60- og 70tallsjazz, med noen dykk tilbake i
historien. Noen av låtene er fulle av
intrikate akkorder, andre basert på
enkle riff. Repertoaret varierer fra såre
ballader til humoristiske og kjappe
melodilinjer.
Under ligger et sterkt rytmisk, swingende
fundament fra et veltrimmet komp.
Forøvrig har Rune lovet å ta med noen
standardlåter også på kveldens konsert.
Rune Klakegg – piano
Jan Olav Renvåg - bass
Roger Johansen – trommer

Dette er et fantastisk publikumsband
som spiller hardtswingende, energisk
og rocka jazz med røtter i groovy
New Orleans- og karibisk musikk.
Musikken blir fremført med kollektiv
presisjon, drivende soloer,
smittende spilleglede og stor
hengivenhet til musikken.
Vidar Sæther – saksofoner
Kåre Nymark jr. – trompet
Even Skatrud Andersen - trombone
Anders Aarum – piano
David Gald – tuba
Knut Lothe - trommer

Asker Jazzfestival 2008
Se eget program på plakater på
Asker Jazz Cafe Lancelot og andre
steder i Asker.
Torsdag 23. okt. kl. 19.30
Harald Bergersen Kvartett
Lørdag 25. okt. 08 kl. 14.00
Blended Horns

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.

