Lørdag 04.juni kl 14.00
Jamsession

Kl 14.00
Bror min oh yeah
Swing and sweets i salig blanding
ispedd en og annen historie.

PROGRAM 02.06. – 17.06. 2011
Torsdag 02.juni kl 19.30
The Husband
Foto Tordis Ødbehr

”Himmelsk musikk med lokale utøvere”
The Husband er et sammensatt band fra
Askers frodige jazzhage med utøvere fra
elleve til sekstifem år.
Repertoaret er kjente toner fra The
Great American Songbook og spenner
fra melodiøs jazz i internasjonal croonerjazztradisjon til latin- og bossajazz.
Med stor spilleglede skal nok dette
bandet få frem den gode stemningen.
Andrine Jorsett - vokal
Edit Skattør - vokal
Børge Tronrud - tenorsax og vokal
Michael Block – piano
Harald Skogli - bass
Stein-Erik Evenstad - trommer
Kanskje kommer flere musikere til å
slutte seg til ”Husbandet”.

Lørdag 11.juni
Kl 13.30
Ung scene – konsert med barn
(Med forbehold av nok deltakere.)

Sesongens siste, så her gjelder det å
benytte sjansen. Som vanlig er det
fritt fram for alle som har lyst til å
delta, amatør eller proff.
Denne gangen ledes jammen av
Stein-Erik Evenstad – trommer.
Med seg har han
Stig Hvalryg – kontrabass og
Martin Lie Svendsen – gitar.
Torsdag 09.juni kl 19.30
Bjørn Vidar Solli Quartet
Etter over 4 år i New York flytter
gitarist Bjørn Vidar Solli nå hjem til
Norge. I den anledning har han tatt
med seg NYC-bandet sitt for å gjøre
en omfattende Europa-turné.
Bjørn Vidar Solli gitar
Randy Ingam –
piano
Phil Donkin kontrabass
Jochen Ruckert trommer

Torsdag 16.juni kl 19.30
Nice Fake ”Fake Silver”
Jazz inspirert
av Horace Silver,
mannen bak låter
som Nica’s Dream,
Doodlin’, Strollin’
og mange flere.
Gjestesolist Ditlef
Eckhoff - trompet
Fredag 17.juni kl 19.30
F4Funky
Dette bandet fremstår som en mix
av flere generasjoner både innenfor
musikk og alder.

Medlem?
Innmeldingsskjemaer på
”klubbkassa” i gangen.
Tipper du eller spiller du Lotto?
Gi Grasrotandelen til klubben!

www.askerjazz.no

