
 

          
ASKER JAZZ CAFE LANCELOT 

 

   PROGRAM 30.04–30.05.2009  
 

 Torsdag 30. april kl. 19.30  
  EntusiJAZZme og Jørgen Mathisen           

    
 EntusiJazzme har utgitt sin første CD, 
 innspillingen er gjort ”live” i studio, så 
 ”What you hear is what you get!”  
 Og som på Lancelot i kveld, er unge 
 Jørgen også med her. De møtes på  
 far Tronds ”hjemmebane”, i bopbasert 
 swingende musikk. Deres ulike uttrykk 
 gir musikken ekstra løft og spenning. 
 Jørgen spiller ellers mye samtidsjazz i 
 i grupper som Shagma, The Core o.fl. 
 

 Forøvrig har EntusiJazzme eksistert 
 i nærmere 30 år, etter at gruppen ble 
 dannet i Trondheim. Nå, som dengang, 
 står bebop i sentrum hos de svært  
 rutinerte musikerne. 
 

 Jørgen Mathisen – tenorsax  
 Trond Mathisen – alt- og sopransax 
 Jon-Sverre Berg – el-piano 
 Dag Einar Aasen – kontrabass 
 Stein-Erik Evenstad - trommer 

 

 Lørdag 2. mai kl. 14.00  
 JAMSESSION           
 Det er duket for ny jam, 
 også denne gang ledet 
 av Andreas Dreier. 
 I tillegg til kontrabassen, 
 har han med seg på gitar 
 Eskil Muan Sæther og på 
 trommer Sigmund Nilsen. 
 

 Som tidligere er scenen 
 åpen for alle som har lyst  
 til å delta, og vi håper jo 
 at noen legger turen til 
 Lancelot  denne vårlørdagen! 
 

 Torsdag 7. mai kl. 19.30  
 Groove-O-Matic 
 Vi får et gjenhør med dette    
 hardtsvingende og funky orgeljazz- 
 bandet, som består av musikere fra  
 miljøet rundt konservatoriet i    
 Kristiansand. 
  
 Anders Lillebo – hammondorgel 
 Espen R. Fredriksen – gitar 
 Jaran Lienig - trommer  
 Gjesteartist TBA 
 

 Lørdag 9. mai kl. 13.00  
 JAZZPARADE I SENTRUMSGATENE 
 som markering av starten på vårens 
 kulturuke i Asker. 
 

 Lørdag 9. mai kl. 14.00  

 GOLDEN POWER  
 

 Torsdag 14. mai kl. 19.30  
 ROYAL GARDEN JAZZBAND 

 

 

 Fredag 15. mai kl. 19.30  
 GRAV STORBAND MED 
              SOLIST TOTTI BERGH  

 En hyllest til Count Basie og Duke    
 Ellington, med bruk av mange av    
 originalarrangementene deres. 
 

 Lørdag 16. mai kl. 13.00  
 BLENDED HORNS 
 

 Torsdag 21. mai kl. 19.30 
 DRAMMEN DIXIELAND ORKESTER 
 

 Lørdag 23. mai kl. 14.00  

 BLUE LIGHT  
 

 Torsdag 28. mai kl. 19.30  
 GAMLE SANDVIKA STORBAND 

 

Lørdag 30. mai kl. 14.00  
SKITTHEGGA JAZZBAND 
 
 

  
 

Er du ikke medlem??? 
 

Innmeldingsskjemaer finnes på 
bardisken, du er velkommen!!! 
  
Tipper du eller spiller du Lotto? 
Husk Grasrotandelen!  
 

Husk også vår hjemmeside    
www.askerjazz.no   
 

 

 

 


