
                     
ASKER JAZZ CAFE LANCELOT  

 

   PROGRAM 29.10. –10.12.09          
     
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 
 
 
                     

Undecided Jazzband ble startet i 1989,  
og har frem til i dag spilt en rekke 
forskjellige stilarter. I dag spiller  
orkesteret mest mainstream swing. 
Repertoaret er publikumsvennlige 
jazzlåter som groover og swinger! 
Orkesteret har deltatt på en mengde 
festivaler i Danmark, Sverige og Norge, 
bl.a.Sildajazzfestivalen 13 ganger. 
Dessuten har de vært fast orkester på 
Stortorvet Gjestgiveri de siste 12 årene. 

Helene Sannem Heian - vokal 
Egil Aarum - trompet 
Stian Rekvin - saksofon 
Kjell Martinsen - piano 
Yngvar Ravneng - kontrabass 
Stein Mathisen - trommer 

Torsdag 05. november kl. 19.30 
Majken Christiansen m. band 
 

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  
 

Torsdag 03. desember kl. 19.30 
   IKGB BAND  

 

  Lørdag 05. desember kl. 14.00 
Jamsession 

 

Torsdag 10. desember kl. 19.30 
   Laila Dalseth og Totti Bergh 
 
   

   
 

Er du ikke medlem???  
 

Innmeldingsskjemaer finner du på 
”kassa” til klubben i garderoben, 
og også på bardisken når jazzklubben 
er på Lancelot, du er velkommen!!! 
 

Tipper du eller spiller du Lotto? 
Husk Grasrotandelen!  
 

www.askerjazz. no   


