Lørdag 11.juni kl 14.00
Bror min oh yeah

PROGRAM 09.06. – 17.06. 2011
Torsdag 09.juni kl 19.30
Bjørn Vidar Solli Kvartett
featuring U.S. pianist
Randy Ingram

Etter over 4 år i New York flytter
gitarist Bjørn Vidar Solli nå hjem til
Norge. Nå har han tatt med seg NYCbandet sitt for å gjøre en omfattende
Europa-turné.
Kvartetten ledes av Solli som gitarist
og hovedkomponist. I tillegg har han
med den strålende pianisten Randy
Ingram som er en av de aller beste
pianistene i New York for tiden.
Originalkomposisjoner blandes med
standards og andre jazzklassikere.
Bjørn Vidar Solli - gitar
Randy Ingram – piano
Phil Donkin - kontrabass
Jochen Rueckert - trommer

Swing and sweets i salig blanding
ispedd en og annen historie.
Børge Tronrud – vokal og saksofon
Jan Erik Tronrud - piano
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.
Horace Silver gjorde
sine beste ting i
kvintettformat med
fine låter i krevende arrangementer.
Ditlef Eckhoff – trompet er kveldens
gjestesolist. Med mer enn femti års
fartstid i toppsjiktet av norsk jazz vil
Diffen utvilsomt gi et løft til kveldens
musikkopplevelse.
Ditlef Eckhoff – trompet
Peter L. Bernhardt - tenorsax/fløyte
Hans Flock – piano
Sjur Tveit – bass
Ola Grønseth - trommer

Fredag 17.juni kl 19.30
F4Funky

Dette bandet fremstår som en mix
av flere generasjoner både innenfor
musikk og alder.
Noen er tilnærmet profesjonelle og
spiller i flere besetninger og alle har et
mål om at det skal låte bra.
Besetning fra venstre:
Sebastian Brynestad – sang
Finn E. Amundsen – bass/arr.
Børge Tronrud – tenorsax/sang
Elisabeth Tunsberg – sang
Sten Werner Martinsen – keyboard
Jan Lunde – trommer
Andreas Løvold – trompet
Øystein Valldal – gitar
Carl Andreas Helsvig – trombone
(ikke på bildet)
Så tar Jazzklubben sommerferie!
Vi sees igjen i slutten av august!

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

www.askerjazz.no

