Lørdag 22. nov. kl. 14.00
Erik Rochette Trio

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

ASKER JAZZ CAFE LANCELOT
PROGRAM 20.11.-18.12.2008
Torsdag 20. nov. kl. 19.30
EntusiJAZZme

For 27 år siden ble dette bandet
startet i Trondheim. EntusiJAZZme
gjestet den gang jevnlig de trønderske
jazzklubber.
Repertoaret var hørbar bebop, hard
swing, ballader og latin i fin blanding.
Etter dette har musikerne fått bred
erfaring også fra andre typer jazz;
tradjazz, dixieland, storbandjazz,
i tillegg til rock, funk og soul.
Alt fremføres med stor EntusiJAZZme,
drivende dynamisk og med intens ”fot”.
Trond Mathisen – altsaksofon
Jon-Sverre Berg – el-piano
Dag Einar Aasen – kontrabass
Stein-Erik Evenstad – trommer

Trioen spiller standardjazz med et
personlig preg, mye swing, en del
ballader, noe bossa og noe bop.
Erik har samarbeidet med mange
forskjellige jazzmusikere, denne
gangen kommer han til Asker med
særdeles solide, og for oss velkjente,
musikere i kompet.
Erik Rochette – gitar
Kåre Garnes – kontrabass
Tom Olstad - trommer
Torsdag 27. nov. kl. 19.30
Trio de Janeiro
Bossa nova fyller 50 år i år og er
erklært nasjonal musikkarv for Brasil.
Vi får høre fra bossaens standardreportoar. Vi får også høre våre egne
klassikere som bossa. Såvel Grieg,
som Prøysen og Sandbeck. Vi kan
kalle kveldens program for
"bossa nova- grenseløs samba".
Anne Marie Giørtz - vokal
Tom Steinar Lund - gitar
Knut Riisnæs - tenorsaksofon

Lørdag 06. des. kl. 14.00
Jamsession med Andreas & co
Torsdag 11. des. kl. 19.30
Christiania 12
Lørdag 13. des. kl. 14.00
Mikkel Jakobsen Trio

Asker Kirke
Lørdag 13. des. kl. 19.00
Julekonsert
Torsdag 18. des. kl. 19.30
Juleavslutning med
The Christmas Song

Medlemskap på ”tilbud” nå!!!
Kr 300,-

for resten av 2008
og hele 2009.
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.

