ASKER JAZZ CAFE LANCELOT
PROGRAM 20.08–10.10.2009
Torsdag 20. august kl. 19.30

From Ipanema”, ”Wawe” og ikke minst
signaturmelodien ”Dessafinado”.
”Dessafinado” er melodien over alle
melodier, og Bossafinado er selvfølgelig
inspirert av den.

konserter i Norge og Sverige.
Sharp 9 kombinerer jazzgruppens
fleksibilitet med storbandets trøkk,
har solister i verdensklasse og stor
variasjon i klang og uttrykk.

Torill Andersen Wøhni – vokal
Harald Bergersen – tenorsaks, klarinett
Arild Berger – piano
Ragnar Nybro – gitar
Svein Briså – bass
Erik Wego – perkusjon

Lørdag 5. september kl. 14.00
JAMSESSION

Torsdag 27. august kl. 19.30
STEW
Andreas Dreier kommer
med sin internasjonale
kvartett, men det norske
medlemmet i kvartetten
denne gang er Lancelotvennen Erling Wicklund.

Asker Jazzklubb har gleden av å ønske
velkommen til høstsesongen 2009.
Første orkester er altså Bossafinado.
Bandet spiller latin og jazzinspirert
bossa med vokalist Torill Andersen
Wøhni i front. Musikk som oppsto i
møtet mellom sambarytmer og
amerikansk jazz og ble gjort populær
på sekstitallet av bl.a. Stan Getz,
Antonio Carlos Jobim og Louis Bonfa.
Bossafinado har noen av landets
fremste jazzmusikere på laget.
Du vil få høre låter som ”The Girl

Repertoaret vil som vanlig være hentet
fra swing og bop-epokene. Her blir spilleglede og gode arrangementer.

Torsdag 10. september kl. 19.30
IKGBBAND
ASKER KULTURHUS TEATERSALEN
Lørdag 19. september kl.19.30
SILJE NERGAARD BAND
Torsdag 24. september kl. 19.30
EXCESS LUGGAGE
Fredag 25. september kl. 19.30
OSLO STORBAND
Lørdag 26. september kl. 14.00
SVARTTROST
8. til 10. oktober
RAMSALT JAZZ CRUISE TIL KIEL

Andreas Dreier (DK) – kontrabass
Erling Wicklund (N) –ventilbasun og
flugabone
Andres Thor Gunnlaugsson – (ISL) – gitar
Rene Winter (NL) - trommer
Torsdag 3. september kl. 19.30
SHARP 9
Sharp 9 er et ministorband under ledelse
av gitaristen Staffan William-Olsson.
Fem år gamle har de to spellemannsnominerte plater og de har over hundre

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

www.askerjazz. no

