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   PROGRAM 20.10. –24.10. 2010                      

 

 Onsdag 20.okt. kl 19.30 
 Edida duo med orkester 

  
En ”unik” duo som består av Edit Geri 
Skattør og Ida Lind, to dyktige 
vokalister som står sterkt både som 
soloartister og som duo. De tolker 
velkjente gamle og også mer moderne 
melodier arrangert for duett. 
Perler fra jazzens historie blir 
presentert, alt fra raske, swingende og 
morsomme låter til nydelige ballader.  
Bl.a. av Joe Henderson, Miles Davis, Bill 
Evans, Duke Jordan.  
 

Edit Geri Skattør - vokal 
Ida Lind - vokal 
Roy Nikolaisen – trompet, flügelhorn 
Helge Flatland – piano 
Andreas Dreier – bass 
Stein-Erik Evenstad - trommer 
 

 
 Torsdag 21.okt. kl 19.30 
 Foyn Trio 
 

  Dette er unge og up-and-coming   
 musikere som alle går på Det Jyske     
 Musikkonservatorium i Århus. 
 De spiller både egne sanger og noen    
 jazz-standarder i nye arr. 
 Med gode melodier, kommuniserende   
 tekster og improvisasjon av høy    
 kvalitet skaper de tre magi!  
 

 Live Foyn Friis - vokal  
 Alex Jønsson - gitar  
 Jens Mikkel Madsen – kontrabass 
 

 Fredag 22.okt. kl 19.30 
 OCTOPUS           

   
  Uroppførelse av Erling Wicklunds åtte   
 nye originalkomposisjoner og   
 arrangementer for oktettbesetning. 
 Dessuten to komposisjoner av Bill   
 Holman og en av  Rob McConnell. 
 ”Askerelva” vil selvsagt også bli å 
 høre – i ny drakt!  
 Bandet er en internasjonal mix av   
 toppmusikere på tvers av   
 generasjoner under ledelse av:   
  
 Erling Wicklund - komponist/arrangør                                               
                               og ventilbasunist 
 

 
   Øvrige musikere: 
   Hildegunn Øiseth - trompet/flügelhorn 
   Andre Kassen - saksofon 
   Harald Bergersen - saksofon 
   Shannon Mowday – saksofon 
   Michael Bloch - piano 
   Andreas Dreier - bass  
   Lars Erik Norum – trommer 
 

    Lørdag 23.okt.  
   Kl 14.00   
   Swing and Sweet 
   Mainstream, cool- og westcoastjazz! 
 

   Kl 15.00 

   GoldenPower  
   Jazz av edel årgang! 
 

   Vi vil igjen få minne om 
   Bohemballet i Kulturhuset 
   lørdag 23.okt. kl 19.00   
   Uhøytidelig moro, ledige plasser!! 
 

    Søndag 24.okt. 
   Kl 11.00 Blended Horns – 
                              Heggedal kirke 
   Kl 18.00 Skitthegga Swing – 
                        Heggedal Fabrikker 
 

         
               Medlem??? 
    Innmeldingsskjemaer på ”kassa” til  
    klubben i gangen og på bardisken.  
    Kontingent kr 100 for resten av året! 
  
    Husk Grasrotandelen!       
    www. askerjazz.no       


