Lørdag 7. februar kl. 14.00
Jamsession ledet av
Andreas Dreier og hans trio

ASKER JAZZ CAFE LANCELOT
PROGRAM 05.02.–13.03.2009
Torsdag 5. februar kl. 19.30

med Audun Breen og Bjørn Barlo
Veksthuset Sandvika Storband har
gjennom årene fostret mange musikere
som idag er etablerte navn på den
norske jazzscenen.
Frank Brodahl, Roy Nikolaisen, Kåre
Nymark jr, Øyvind Brække, Rune
Nicolaysen, Helge Lien, Frode Kjekstad,
Børre Dahlhaug – for å nevne noen.
Denne konserten presenterer to
fasetter av veksthuset: Den unge,
lovende trombonisten og NMH studenten Audun Breen og veteranen
Bjørn Barlo, sistnevnte har vært aktiv
siden 1985. Han har vært fast musiker
og solist i treblåsergruppen i SSB, og
han er i tillegg profesjonell freelancemusiker, pedagog, arrangør og
storbandleder.
Som vanlig byr Sandvika Storband på
swingende storbandjazz av ypperste
merke og ledes for anledningen av
nettopp Bjørn Barlo.

Der er klart for en ny cool ettermiddag med musikk og moro.
Er du sanger eller har du instrument
med deg og har lyst til å delta,
værsågod! Meld deg til bassist
Andreas, han organiserer.
Barn/voksne, øvede/ikke fullt så
øvede, alle nivåer er velkommen!
Torsdag 12. februar kl. 19.30
Dawn Allan Kvintett
Dawn Allan – vokal
Peter Lauritz Bernhardt - saxofon
Hans Flock - piano,
Jon J. Schwarz - bass
Ola Grønseth - trommer

Lørdag 7. mars kl. 14.00
Jamsession
Torsdag 12. mars kl. 19.30
STEW - spiller swing/bopjazz
Andreas Dreier (DK) - kontrabass
Anders Grønseth (N) – saxofon
Andres Thor (ISL) – guitar
Rene Winter (NL) – trommer
Fredag 13. mars kl. 19.30
A Hot Night At Lancelot
Phil Collins Big Band Music –
Føyka Storband
Dette blir en kveld for de som
vil høre spennende, nye versjoner
av gamle klassikere!
Bandet blir ledet av Eckard Baur,
kjent jazzmusiker og orkesterleder.

Lørdag 14. februar kl. 14.00
Bjørnebys Kvintett
Torsdag 19. februar kl. 19.30
Roy Powell og
Staffan William-Olsson
Lørdag 21. februar kl. 14.00
PASTOR`N med elegant swingjazz
Torsdag 26. februar kl. 19.30
Georg Reiss Kvartett
Torsdag 5. mars kl. 19.30
Espen Rud, Torbjørn Sunde,
Frode Kjekstad og Stig Hvalryg
Det er duket for Chet Baker-kveld
og mye fin standardjazz.

Vi minner om vervekampanjen.
CD-premier både til de som verver
og til de som blir vervet!
Også velkomstpremie til de som
selv melder seg inn i klubben!
Se egen trykksak.
Husk også vår hjemmeside

www.askerjazz.no

