ASKER JAZZ CAFE LANCELOT
PROGRAM 04.06–10.09.2009
Torsdag 04. juni kl. 19.30
KOMPEN/VÆRNES KVINTETT

Lørdag 06. juni kl. 14.00
JAMSESSION
Andreas Dreier har meldt forfall, men
har sørget for en sterk trio til
jamsessionen denne junilørdagen.
Kom og bli med, med din stemme
eller ditt instrument, som vanlig
er alle nivåer velkommen!
Eskil Muan Sæther – gitar
Andreas Amundsen – bass
Stein-Erik Evenstad – trommer

Lørdag 13. juni kl. 14.00
BOSSA NOVA AFTERNOON
Hanne Tveter - vokal
Roar Lindberg - gitar
Andreas Dreier - kontrabass
Torsdag 18. juni kl. 19.30
GUNNAR NILSENS TRIO
spiller jazz evergreens.

SOMMERFERIE
FORELØPIG HØSTPROGRAM:

Torsdag 11. juni kl. 19.30
BERGUM JAZZENSEMBLE

Torsdag 20. august kl. 19.30
BOSSAFINADO (?)
Torsdag 3. september kl. 19.30
SHARP 9

Noen unge musikere kom sammen
høsten 2008 for å dyrke 1950 - tallets
akustiske bop- og cooljazz med mål å
formidle den på en stilriktig måte.
Det ble skapt en kvintett som spiller
komposisjoner av musikere som
Mulligan, Davis, Evans, Gullin, Marsh
og Konitz. Kvintettens arrangementer
er skrevet av Kompen.
Bandet har rukket å bli kjent på kort
tid, og har allerede holdt konserter
ved de fleste av Oslos jazzklubber.
Kristoffer Kompen - trombone
Kasper Værnes - saksofon
Dag-Filip Roaldsnes - piano
Audun Ellingsen – bass
Hermund Nygård – trommer

Lørdag 5. september kl. 14.00
JAMSESSION
Dette er debutkonserten til en ny og
swingende sammensetning av
erfarne musikere fra Bærum og Oslo.
Bergum Jazzensemble spiller hot og
fengende musikk fra jazzens gullalder
på 1920- og 30-tallet. De presenterer
både velkjente og glemte jazzslagere
i en improvisert og ledig New Orleansstil. Velkommen til en kveld i den
glade og livsfriske jazzens tegn!
Knut Audum - kornett
Svein Fr. Aas – trombone, vokal
Tom Sonberg - klarinett, altsaksofon
Mauritz Aas – banjo, vokal
Øyvind Engen – sousafon
Anders Nøttestad –trommer,perkusjon

Torsdag 10. september kl. 19.30
IKGBBAND

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

www.askerjazz.no

