Lørdag 11. okt. 08 kl. 14.00
Seminar / Jazzkonsert med
Bjørn Alterhaug, John Pål
Inderberg og Espen Rud

Noen smakebiter fra programmet:

PROGRAM 09.10.-25.10.

Onsdag 15. Hot Club De Norvège

Torsdag 09. okt. 08 kl. 19.30
Funky Butt

Bandet har gjort seg sterkt bemerket
på klubber og festivaler både i innog utland. Medlemmene er etablerte
jazzmusikere fra det stadig større
mangfoldet av norsk jazz.
Vidar Sæther – saksofoner
Kåre Nymark jr. – trompet
Even Kruse Skatrud - trombone
Rasmus Ehlers (DK) – piano
David Gald – tuba
Knut Lothe – trommer

Asker Jazzfestival 2008
med laaaaangt kunstgalleri.

ASKER JAZZ CAFE LANCELOT

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.

Onsdag 15. okt. t.o.m.
søndag 19. okt.08

Ordføreren deler ut årets jazzpris
før denne konserten.
Improvisasjon er å
legge til rette for
god kommunikasjon

Torsdag 16. Jazzin’Babies
Fredag 17. Storeslem
Lørdag 18. Mange band

Et miniseminar
basert på jazzmusikalsk dialog og oppfinnsomhet.

Se forøvrig eget program på
plakater på Asker Jazz Cafe
Lancelot og andre steder i Asker.

Mange yrkesgrupper kan ha noe å
lære av jazzens grunnleggende
holdning: å være medskapende,
risikovillig og ikke ha altfor stor frykt
for å gjøre feil. Improvisasjon er dog
et lite belyst og neglisjert felt i
utdanningssammenheng.
Gjennom eksempler fra musikalsk
samspill er gruppens intensjon å
løfte fram kunnskap og refleksjon fra
improviasjonspraksis, forhåpentlig på
en slik måte at dette kan inspirere til
diskusjon og nytenking innen felter
utenfor musikken.
Bjørn Alterhaug – kontrabass
John Pål Inderberg – barytonsaksofon
Espen Rud - trommer

Torsdag 23. okt. 08 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.

