ASKER JAZZ CAFE LANCELOT
PROGRAM 11.12.-18.12.2008
Torsdag 11. des. kl. 19.30
Christiania 12
Fra Cotton
Club, New
York og fra
mange andre
jazzhjørner
rundt i verden,
nå til Asker.
Christiania 12
ble etablert i
1992 og er et
glitrende storband av den størrelse som
var vanlig på slutten av 20-tallet og
starten av 30-tallet; som orkestrene
til Fletcher Henderson, Duke Ellington,
Luis Russell og slike.
12 legendariske norske jazzmusikere
kommer til Asker Jazzklubb for å gi oss
en smak av Cotton Club-stemningen.
Peter Opsvik - saksofon
Totti Bergh - saksofon
Øistein Isachsen - klarinett/saksofon
Per Borthen - trompet
Tore Jensen - trompet
Anders Bjørnstad - trompet

Aage Teigen - trombone
Ola Rønnow - trombone
Arild Berger - piano
Børre Frydenlund - gitar/banjo/vokal
Svein Otto Aarbostad - bass
Bjørn Olufsen - trommer
Lørdag 13. des. kl. 14.00
Mikkel Jakobsen Trio
Trioen spiller
elegant swing i
toppklasse med
en Københavnerpianist i særklasse.
Musikken innehar
både solid swing
og samtidig luftige
minimalistiske klanger. Repertoaret
blir både egne komposisjoner og
smakfulle arrangementer av
standardlåter.
Dette blir en god musikkopplevelse
og et hyggelig avbrekk i juleforberedelsene.
Mikkel Jacobsen – piano
Andreas Dreier – kontrabass
Andreas Bye – trommer

Asker Kirke
Lørdag 13. des. kl. 19.00
Julekonsert

Torsdag 18. des. kl. 19.30
Juleavslutning
Laila Dalseth, The Christmas Song
Laila Dalseth – vokal
Totti Bergh – saksofon
Per Husby – piano
Kåre Garnes – kontrabass
Tom Olstad – trommer
Dette er siste jazzarrangement
i år og Asker Jazzklubb ønsker
medlemmer, alle tilhørere og
støttespillere
en riktig god og fredelig jul!

Vi minner om vervekampanjen som
pågår. Medlemmer av klubben kan nå
utvide musikksamlingen og samtidig
skaffe oss nye medlemmer.
CD-premier både til de som verver
og til de som blir vervet!
Også velkomstpremie til de som
melder seg inn selv!
Se egen trykksak.
Husk også vår hjemmeside

www.askerjazz.no

