ASKER JAZZ CAFE LANCELOT
PROGRAM 06.11.- 06.12.2008
Torsdag 06. nov. kl. 19.30
Ida Lind og Linderlene
Ida Lind og Linderlene
spiller populære
standardlåter med
røtter i den
amerikanske jazzen fra
femti- og sekstitallet,
der sentrale elementer
er improvisasjon, komunikasjon og
musikalsk lekenhet.
Repertoaret spenner fra ballader til
dansbar swing.
Ida Lind – vokal
Remek Kossacz – gitar
Anders Bøhn – bass
Thorsten Thorstensen - trommer
Gjestemusiker:Ola Grønseth – congas
Lørdag 08. nov. kl. 14.00
For Swingende

Bandet skaper en hyggelig atmosfære
med et repertoar fra standardjazzen.
Utrykket har full spennvidde fra det
sarte til det energiske. Cheryl er med
denne gangen, som hun var det sist
vi hørte bandet.
Cheryl - vokal
Erik Andersen – trompet, gitar
Edvard Raastad – klarinett
Arnfin Haavik – piano
Eilif Johannessen - bass
Ronny Skjold – trommer
Torsdag 13. nov. kl. 19.30
5PÅ med Edit Geri Skattør
Bopinspirert swingstil, melodiøse
arrangementer, musikk som skaper
glede, det er hva du vil få oppleve
når denne sekstetten entrer scenen.
Edit Geri Skattør – vokal
Børge Tronrud – vokal og saksofon
Gordon Selmer Nord – trombone
Simen Robertsen – piano
Harald Skogli – bass
Ronny Skjold - trommer
Lørdag 15. nov. kl. 14.00
Asker Jazzband
For Asker Jazzband med sine 8 mann,
er det viktig å nå ut til det brede lag
av folket, med avstressende musikk,
noe de lykkes med.
Gla’jazz er i manges bevissthet den
ekte og genuine tradisjonelle jazzen.

Torsdag 20. nov. kl. 19.30
EntusiJAZZme

Lørdag 22. nov. kl. 14.00
Paul Wagnberg Organ Unit
Torsdag 27. nov. kl. 19.30
Trio de Janeiro
Lørdag 29. nov. kl. 14.00
Groove-O-Matic
Torsdag 04. des. kl. 19.30
Majken Christiansen Band
Fredag 05. des. kl. 19.30
Grav Storband
Lørdag 06. des. kl. 14.00
Dixieland Band

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.

