ASKER JAZZ CAFE LANCELOT
PROGRAM 19.02.–13.03.2009
Torsdag 19. februar kl. 19.30
BLUE SONIC FUEL

Lørdag 21. februar kl. 14.00
PASTOR`N med elegant swingjazz
Lill Holen og Einar Pl Lill Holen og Einar
stor’n Iversen er tilb ”Pastor’n” Iversen,
ake på Lancelot. Ein tilbake på Lancelot.
er fremdeles en av ”Pastor’n” er fortsatt
en av våre fineste
jazzpianister, slått til Ridder av Den Kgl.
St. Olavs Orden i 2006 for sitt store virke
innenfor norsk jazz. Han spilte sporadisk
allerede i 1940-årene og ble profesjonell
musiker i 1952, platedebuterte sammen
med Rowland Greenberg i 1953. Han fikk
Buddy-statuetten allerede i 1958.
Kompet består av Tine Asmundsen på
kontrabass + Svein "Chrico" Christiansen
på trommer. Sammen med disse to utga
Einar Iversen i 2000 trioplaten Seaview”.

Blue Sonic Fuel er et nytt stjernelag på
orgeltriohimmelen. Dette er musikere
som hver for seg er kjent fra en rekke
andre sammenhenger innen norsk jazz,
og som nå har slått seg sammen for å
kunne levere funky souljazz for ”the
starving masses”.
Det blir et ”gjenhør” med Jimmy Smith,
Don Patterson og flere av de andre
store Hammond B3 - musikerne.
Trioen er innom oss som snarest, før
turen går til Vestlandet, via Bergen til
sildajazz i Haugesund, så til Sandnes
og Flekkefjord.
Roy Powell – Hammond B3 orgel
Staffan William-Olsson - gitar
Andreas Bye - trommer

Han har gjennom årene selvsagt også
medvirket på en lang rekke andre
plateinnspillinger.

Torsdag 12. mars kl. 19.30
STEW - spiller swing/bopjazz
Andreas Dreier - kontrabass
Anders Grønseth – saxofon
Andres Thor – guitar
Rene Winter – trommer
Danmark, Norge, Island og
Nederland holder stevne.
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.

Torsdag 26. februar kl. 19.30
Georg Reiss Kvartett
Lørdag 28. februar kl. 14.00
Jan-Erik Tronrud
Solo? Duo? Trio?
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.
Lørdag 7. mars kl. 14.00
Jamsession med Andreas & co

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

