Lørdag 04.des. kl 14.00
Jamsession

ÅRETS JAZZKLUBB 2010
PROGRAM 02.12. – 18.12. 2010
Torsdag 02.des. kl 19.30
Sing along – Swing along
Allsang med Jazz
Per Husby
og 5PÅ spiller.
Denne kvelden står
eller faller med dere
som er publikum.
Dere inviteres til
allsang av kjente
jazzlåter. Og vi vet
jo at det er mange gode jazzkjennere
blant publikum, så her burde taket
kunne løftes.
Allsangen blir ledet av Børge Tronrud,
akkompagnert av Per Husby og resten
av 5PÅ. Orkesteret vil veksle mellom
allsangen og å spille en del rene
instrumentallåter. Det blir velkjente
standardlåter, og med Per Husbys
swingende piano sammen med 5PÅ
blir det flott stemning også mellom
allsanglåtene.
Per Husby – piano
Børge Tronrud – saksofon/vokal
Gordon Selmer Nord – trombone
Harald Skogli – kontrabass
Steinar Brennum - trommer

Denne gangen
er det Stein Erik
Evenstad som
leder lørdagens
jamsession.
Hans instrument
er trommer og med seg har han
Martin Lie Svendsen – gitar og
Adrian Myhr – kontrabass.
Alle som har lyst til å bli med å spille,
synge, lære nye sanger eller bare
høre på er hermed invitert til en
koselig musikalsk ettermiddag.
Torsdag 09.des. kl 19.30
Kåre Nymark jr. Band
Høsten 2009 etablerte han sitt nye
stjerneband.
Musikken er hardtswingende melodisk
jazzmusikk, med referanser både til
hard bop, gospel, blues, afrikansk og
karibisk musikk, og New Orleans. Alle
låtene er orginalkomposisjoner av
Kåre Nymark jr.
Lørdag 11.des. kl 14.00
ChristiansenAsmundsenGiørtz

Torsdag 16.des. kl 19.30
Majkens
Julekonsert
Gled dere til et
gjenhør med et
fyrverkeri av
en sangerinne.
Repertoaret
denne gangen
vil være preget
Foto: Tordis Ødbehr
av den tilstundende høytid, men
fremførelsen vil helt sikkert også
denne gangen vise hennes helt
usedvanlige evne til fortolkning og
formidling av tekster og melodier.
Lørdag 18.des. kl 14.00
JULEJAM
Og så er det jul og juleferie!

Medlem???
Innmeldingsskjemaer på ”kassa”
til klubben i gangen.
Nå er kontingenten kr 300 for resten
av 2010 og hele 2011!
Tipper du eller spiller du Lotto?
Gi Grasrotandelen til klubben!
www. askerjazz. no
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