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Torsdag 18. mars kl 19.30    
                      Kirsti Huke Kvartett 

Kirsti Huke slapp  
sitt andre album i  
mai i fjor, et  album 
som har høstet  
stor begeistring hos  
norsk presse.  
Hennes første album 
tok for seg jazzens 
klassikere. Dette  
albumet inneholder hovedsaklig selv- 
skrevne låter, med sterke referanser til 
rocken - dermed utfordrer hun den 
klassiske jazzbesetningen med dette 
materialet.  
Kirsti Huke kommer til oss med sitt faste 
band, en trio som tilhører den absolutte 
elite av dagens jazzmusikere. 
 
Kirsti Huke - vokal 
Vigleik Storaas - piano 
Steinar Raknes - bass 
Erik Nylander - trommer 

Fredag 19. mars kl 19.30     
Asker Storband spiller Les Hooper  

  Kveldens spennende repertoar er i 
hovedsak arrangert av den 
prisvinnende komponisten og   

  

  storbandlederen Les Hooper. Han har 
  en imponerende produksjon bak seg; 
film, TV og orkestermusikk;  eget 
storband på plate og konsert.  

 
 
 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
  

  I tillegg vil storbandet presentere et 
utvalg av egne favorittarrangementer 
fra andre kjente storbandledere. Til 
sammen blir dette en konsert med 
variasjon i stilarter, fra tradisjonell 
storbandsound, via svingende latinske                                                                                       
rytmer til moderne musikkuttrykk. 
 
Lørdag 20. mars kl 14.00 
”Koret” og The Hamfats. 

 
 

  Sanggruppen ”Koret” ble startet for 6 
  år siden og består av glade, smågale 
Tromsødamer. De gjester Asker for å 
spre kvinnelig Barber shop (Sweet 
Adeline) og jazz sammen med trioen 
The Hamfats. Repertoaret består av   

 

  kjente og kjære låter fra begynnelsen 
  av 1900 tallet. Kanskje vil det også  
  bli et humorinnslag…? Men det er 
klart…..livet dreier seg mye om 
kjærlighet, så også låtene vi får høre. 

   
Asker Kulturhus 
Lørdag 20. mars kl 19.30 

  Hilde Louise Asbjørnsen  
  og hennes eminente band. 
  Spesialtilbud til jazzklubbens 
medlemmer, - billetter til halv pris. 

       
Torsdag 25. mars kl 19.30    
Louis Stewart  
Den berømte, irske gitaristen kommer 
til Norge for å spille en eneste 
konsert, - hos oss, med norsk band, 
nemlig Erik Halvorsen kvartett. 
 
Lørdag 27. mars kl 14.00 
Andreas Dreier Trio med 
Stéphane Grapelli-konsert 
 
2. påskedag, 5.4. kl 14.00 
”Jazz på Dansk”    
   

  
                                  Medlem???  
Innmeldingsskjemaer på ”kassa” til  
klubben i gangen og på bardisken.  
Tipper du eller spiller du Lotto? 
Husk Grasrotandelen!  

www. askerjazz. no   

 


