Lørdag 18. april kl. 14.00
Planarbeidernes Musikklag
8 mannsband med to vokalister.

ASKER JAZZ CAFE LANCELOT

Torsdag 7. mai kl. 19.30
Groove-O-Matic
Lørdag 9. mai kl. 13.00
JAZZ STREET PARADE
I ASKERS GATER
KL. 14.00 på Lancelot

PROGRAM 16.04–28.05.2009

GOLDEN POWER

Torsdag 16. april kl. 19.30
Just Friends

Torsdag 14. mai kl. 19.30
ROYAL GARDEN JAZZBAND

Just Friends er en swingende mainstream kvintett som har spesialisert
seg på 50-talls jazz, dvs. musikk
som de litt eldre, men også mange
unge, har et godt forhold til.
Repertoaret er hentet fra Art Blakey,
Art Farmer/ Benny Golson og fra
Chet Baker. Disse var uhyre
populære og hadde en rekke hits.
I tillegg spiller bandet lite brukte
standardlåter og en del latin. Det er
melodisk og velklingende musikk.
Orkesteret skiller seg ut ved at selve
temaet ofte blir presentert i form av
enkle, men fengende arrangementer.
Terje Svendsen - trompet
Gunnar Jordfald - tenorsax
Helge Ålefjær - piano
Erik Strandberg - bass
Erik Wego - trommer

Bandet sier i en liten pressemelding:
Vi arbeider nå med en musikalsk
krisepakke til det norske folk.
Denne tar utgangspunkt i at det er 80
år siden krakket på Wallstreet.
Det er mange morsomme numre fra
tiden før og etter krakket, med tekster
som beskriver løssluppenhet og
streben mot toppen før krakket, og
illusjoner og trøst etter krakket. Vårt
budskap i denne sammenheng er vel
at kriser har kommet og gått tidligere,
altså at "trouble is just a bubble,
clouds will soon pass by. Let's have
another cup of coffee, lets have
another piece of pie." som det heter i
sangen.
Dette blir en lørdag det vil swinge av.

Fredag 15. mai kl. 19.30
GRAV STORBAND
Lørdag 16. mai kl. 13.00
BLENDED HORNS
Torsdag 21. mai kl. 19.30
DRAMMEN DIXIELAND ORKESTER
Lørdag 23. mai kl. 14.00 LEDIG
Torsdag 28. mai kl. 19.30
GAMLE SANDVIKA STORBAND

Torsdag 23. april kl. 19.30
Bård Slagsvold Kvartett

Er du ikke medlem???

Lørdag 25. april kl. 14.00
FOR SWINGENDE med CHERYL

Innmeldingsskjemaer finnes på
bardisken, du er velkommen!!!

Torsdag 30. april kl. 19.30
EntusiJAZZme

Tipper du eller spiller du Lotto?
Husk Grasrotandelen!

Lørdag 2. mai kl. 14.00
JAMSESSION

Husk også vår hjemmeside

www.askerjazz.no

