
 

                     
ASKER JAZZ CAFE LANCELOT  

 

   PROGRAM 24.09. – 31.10.09  
 

  Torsdag 24. september kl. 19.30    
EXCESS LUGGAGE   

    
  Den spesielle besetningen 
  piano, Hammond B3 orgel 
  og trommer åpner en unik 
  mulighet til å kombinere 
  det harmoniske, klanglige 
  universet til pianotrioen  
  med det groovy preget av B3 orgelet. 
Musikken baserer seg på sterke melo- 
dier spilt med en åpen tilnærming, 
stor energi og et glitrende samspill 
mellom tre musikere som har kjent 
hverandre i en årrekke. 
Låtmaterialet består i hovedsak av 
egenkomponert musikk tilrettelagt  
for den orginale besetningen samt 
orginale arrangementer av kjente 
standardlåter.  

  
 Vigleik Storaas 
              - piano 
 Håkon Mjåset 
        Johansen              

           trommer 
 Steinar   
         Nickelsen 
   Hammond B3   
 

Fredag 25. september kl. 19.30  
OSLO STORBAND 
                      møter Lars Jansson  
Lars Jansson er i en 
særklasse som  
pianist og samtids- 
jazzmusiker. Hans  
orientering omkring 
melodilinjene er 
kjernen i hans 
unike komposisjoner for storband, 
ofte karakterisert som musikalske 
landskap, der uventede vyer venter.  
Lars Janssons CV er imponerende og 
han har spilt med en rekke toppnavn 
ute og hjemme. 
 

Oslo Storband består i dag av 18 
musikere fra Oslo og omegn. 
Arbeidsformen er workshop - basert, 
med utgangspunkt i konkrete 
musikalske prosjekter. Musikerne i 
bandet er profesjonelle musikere, 
musikkstudenter og semi – 
profesjonelle utøvere.  
 

Arrangementene/komposisjonene 
bandet spiller er i all hovedsak 
originalskrevet og svært ofte helt nye 
for det norske publikum.  
Denne konserten er i sin helhet viet 
originalkomposisjoner av Lars Jansson 
og han sitter selv ved pianoet. 
 

De siste årene har Oslo Storband fått  
en stadig sterkere anerkjennelse, og 
vurderes i dag som et av de viktigste  
storband i Norge, stadig under ledelse  
av legendariske Helge Hurum. 
 

  Lørdag 26. september kl. 21.00 
   SVARTTROST 

   

 Svarttrosten synger ofte fra toppen 
 av en gran, vår mann i granen holder 
 også et meget høyt nivå, både som 
 utøvende musiker, orkesterleder,  
 arrangør og komponist. 
 Trommeslageren Espen Rud har 
 siden 60-tallet  spilt med de fleste  
 markante jazzprofiler i Norge og også 
 en rekke utenlandske. Han fikk   
 Buddyprisen i 1983 og  
 Spellemannsprisen i 1998. 
 I Svarttrost har han samlet et 
 stjernelag av musikerpersonligheter. 
 

 Espen Rud – trommer 
 John Pål Inderberg – barytonsaksofon  
 Rob Waring – vibrafon  
 Jari Bakken - el. og akustisk gitar  
 Terje Gewelt - kontrabass og el-bass  
 

 Søndag 27. september kl 15.30 
  5PÅ med Edit Skattør 
 En jazzkvintett (sekstett) som er  
 inspirert av bop-perioden. 
 

 Edit Geri Skattør – vokal 
 Janusz Krzos - piano 
 Gordon Selmer Nord - trombone  
 Børge Tronrud - tenorsax og vokal  
 Harald Skogli - kontrabass  
 Espen Rud - trommer                     
   

 



 

  Torsdag 1. oktober kl. 19.30 
  ERIK HALVORSENS KVINTETT 
De spiller med desidert swingfot, og     
repertoaret er hentet fra kjent stoff 
innenfor  swing- og boptradisjonen. 
 

Erik Halvorsen – trompet, flügelhorn 
Freddy Hoel Nilsen - piano  
Knut Mikalsen – gitar 
Jan Olav Renvåg - bass 
Svein Christiansen - trommer  
 

  Lørdag 3. oktober kl. 14.00 
  JAMSESSION 
   Gladjazzjam denne gangen??? 
 
Torsdag 8. oktober kl. 19.30 
SPHINX  
Sphinx skal på turne i Japan i 
okt./nov., men rekker en tur innom 
Lancelot først for å gi oss en kveld 
med standardlåter. 
  
Anders Lønne Grønseth - saksofon 
Dave Skinner – piano 
Audun Ellingsen - bass 
Ulrik Ibsen Thorsrud - trommer                       
 
Torsdag 8. til lørdag 10. oktober  

  RAMSALT JAZZ CRUISE TIL KIEL   
  Blir du med??  Booking 810 00 811. 
Noen av god bitene: 
Jazzens “Grand Old Man” Knut 
Riisnæs med Andreas Dreiers trio. 
Edit Geri Skattør jazzvokalist fra 
Budapest.  
Pianist Januzs Krzos fra Krakow, 
Frode Kjekstad gitar, med flere. 

 
 

 

Lørdag 10. oktober kl. 14.00 
Jan Erik Tronrud, piano 
 
Onsdag 14. – søndag 18. oktober 

  ASKER  JAZZFESTIVAL 2009 
   

   14/10 Royal Garden Jazzband med 
                    Hoagy Carmichael konsert. 

  15/10 Basically Bebop  
                     Kasper Wærnes kvintett  
16/10 Prime Time Orchestra 
17/10 Asker kammerkor 

                  med kjente standardlåter. 
           Golden Power Jazzband 
           Bergum Jazzensemble     
  18/10 Jazzbrunch på Leangkollen  
  18/10 Geitekillingen med Espen Rud  
                                   og Nils Jansen 
                                  Asker Bibliotek 
18/10 Solveig Slettahjell 

           m/Slow Motion Orchestra 
           Multisalen, Kulturhuset  
       
Torsdag 22. oktober kl. 19.30 

  Hot Club de Norvège  
  I år er de ute på sin til nå mest 
omfattende turné i forbindelse med  

  sitt 30-årsjubileum. 
 
Torsdag 29. oktober kl. 19.30 
The Sinatra Songbook 
 
Lørdag 31. oktober kl. 14.00 
Undecided Jazzband 

 
 
       
                            

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

   
 

Er du ikke medlem??? 
 

Innmeldingsskjemaer finnes 
på bardisken, når jazzklubben er 
på Lancelot, du er velkommen!!! 
 

Tipper du eller spiller du Lotto? 
Husk Grasrotandelen!  
 

www.askerjazz. no    

 


