
 

                     
ASKER JAZZ CAFE LANCELOT  

 

   PROGRAM 22.10. –28.11.09          
     
Torsdag 22. oktober kl. 19.30 

                     Hot Club de Norvège     

      
  HOT CLUB DE NORVÈGE er ett av 

landets hotteste liveband, og regnes 
internasjonalt blant de fremste i sin 
stilart. 

  De feirer nå sitt 30-årsjubileum med 
en lang turné (åpningskonserten fikk 
terningkast 6 i Dagbladet), og de 
lanserer CD’en - A Stranger In Town 
og Cats In Concert – Norges første 
jazz DVD. 

  Musikken spenner fra glad swing til 
inderlige ballader og tragiske valser, 

  samt en og annen sang ved Per 
Frydenlund. 

  Mye av repertoaret er signert Jon 
Larsen, som har fått prisen Årets 

  Verk for ny musikk. 
       
   Jon Larsen – gitar 
  Finn Hauge - munnspill, fiolin og sag       
  Per Frydenlund – gitar, sang 
  Svein Aarbostad - bass 
  

 

Lørdag 24. oktober kl 14.00 
Pianomusikk med "BRODER'N" 
Jan-Erik Tronrud 
 

Torsdag 29. oktober kl. 19.30 
                    The Sinatra Songbook 

 
Bandet tar utgangspunkt i musikken til 
de største mannlige jazzvokalistene på 
1950- og 60-tallet og oppdaterer dette 
klassiske materialet til dagens mer 
moderne jazzuttrykk. 
"...Det morsomme med bandet er at de 
 på sett og vis lager et slags «what if»-
prosjekt av det hele. Sinatra selv 
presenterte - i hvert fall i de senere år - 
aldri disse låtene med et lite jazzband  
slik som dette. Derfor får man på en 
måte høre hvordan han kanskje hadde 
hørtes ut med Stan Getz.”   Jazznytt. 
 

Ingar Kristiansen – vokal 
Eckhard Baur - trompet  
Håvard Fossum – tenorsax 
Per Husby – piano 
Stig Hvalryg – bass 
Torstein Ellingsen - trommer 
 

Lørdag 31. oktober kl. 14.00 
                 Undecided Jazzband 

 
 

 

Torsdag 05. november kl. 19.30 
Majken Christiansen 

 

Lørdag 07. november kl. 14.00 
Jamsession   
 

Torsdag 12. november kl. 19.30 
Georg Reiss  
 

Lørdag 14. november kl. 14.00 
Asker Jazzband 

 

Torsdag 19. november kl. 19.30 
  Gamle Sandvika Storband 
 

  Lørdag 21. november kl. 14.00 
  Blue Light m. Håkon Graff 
 

Torsdag 26. november kl. 19.30 
  Edit Geri Skattør m. orkester 
 

  Lørdag 28. november kl. 14.00 
  Bergum Jazzensemble  
 
 

   
 

Er du ikke medlem???  
 

Innmeldingsskjemaer finner du 
utenfor garderoben, og også  
på bardisken når jazzklubben er 
på Lancelot, du er velkommen!!! 
 

Tipper du eller spiller du Lotto? 
Husk Grasrotandelen!  
 

www.askerjazz. no   


