
    
 ASKER JAZZ CAFE LANCELOT 
 

 PROGRAM 05.03.–26.03.2009       
  
  Torsdag 5. mars kl. 19.30  
   IKGBBAND 

InterKommunalt- 
GårdsogBruksBand 
(IKGBB) ble dannet 
for en ukes engasje- 
ment for Asker 
kommune. Idéen 
var å samle gode 
«allround» musikere 
med bosted i Asker. 
Det viste seg å være 
vanskelig og nabokommunene ble så 
saumfart. Røyken kunne by på Torbjørn 
Sunde og i Lier fantes Frode Kjekstad, 
men hvor finne en super bassist? Sigurd 
Hole fra Rendalen i Hedmark ble svaret. 
Sigurd og Espen har spilt mye sammen 
siden og har flere prosjekter gående. 
 

IKGBBAND har mange klassikere på 
repertoaret, deriblandt kjente Prøysen- 
låter i nye arrangementer av Espen. 
IKGBBAND er velklingende, velspillende 
og brukervennlige. 
 

Espen Rud -  trommer 
Torbjørn Sunde -  trombone og vokal 
Frode Kjekstad -  gitar 
Sigurd Hole - kontrabass 
 

 
 Lørdag 7. mars kl. 14.00  
 Jamsession  
 Vi inviterer nok en gang til aktiv 
 deltakelse på scenen. 
    
 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   
 Phil Collins Big Band Music – 
 Føyka Storband 
 

 At Phil Collins er en lidenskapelig  
 jazzer og Buddy Rich fan, er mindre  
 kjent. Dette blir en kveld for de som  
 vil høre hans spennende versjoner  
 av gamle klassikere! 
 Bandet blir ledet av Eckard Baur, 
 kjent jazzmusiker og orkesterleder. 
 

Torsdag 19. mars kl. 19.30  
STRINDENS PROVINCE ORCHESTER  
med ” Louis Armstrong” 
 

Det blir stor stemning på Lanceot 
denne torsdagen når Strindens trår 
til med trad, dixie, New Orleans, 
revival osv. 
 

Lørdag 21. mars kl. 14.00  
Jazzbandet 5PÅ 
med "Kanskje kommer damene" 
 

Asker Kulturhus, Teatersalen  
 

Onsdag 25. mars kl. 20.00  
ZANG med The Brazz Brothers 
Energikick fra Sunnmøre. 
VOLLENKORET m/kunstnerisk leder 
og dirigent Kristin Kjølberg deltar. 
 

Torsdag 26. mars kl. 19.30  
Jazzådu og Kjell Eriksens Septett 
 
 

  
 

Husk også vår hjemmeside                           

                  www.askerjazz.no 
     

 
 

 

 
 


