Lørdag 3. des. kl. 14.00
Pokerskinn

Asker kulturhus, Teatersalen
Søndag 11. des. kl. 19.00

PROGRAM 01.12. – 22.12. 2011

Kampen Janitsjar og The Brazz Brothers
(Spesialtilbud på Lancelot for konsertgjester.)

Torsdag 1. des. kl. 19.30
Knut Riisnæs drømmekvartett JazzCode

Foto:Olav Olsen

Jazzklubben utfordret Knut Riisnæs til å
sette sammen sitt "drømmeband",
- det viste seg at han allerede hadde
ett, nemlig Carl Størmers JazzCode.
Jazzcode er utviklet av Størmer og
refererer til de kodene jazzmusikere
bruker for å kunne skape ny musikk
hver gang de møtes.
I anledning slipp av platen "Entering
the Human Age", spiller JazzCode
Lars Janssons orginal-komposisjoner,
mesterlig fremført av vår egen
supersaksofonist Knut Riisnæs og de
øvrige i hans ”drømmeband”.
Knut Riisnæs - tenorsaksofon
Lars Jansson (S) - piano
Mats Eilertsen - bass
Carl Størmer - trommer

Lørdag 10. des. kl. 14.00
JULEJAM, bl.a. med inviterte gjester
..... og kanskje nogo attåt

Pokerskinn er et ekte Asker band som
spiller herlige, eviggrønne jazzlåter,
melodiøst arrangert.
Pokerskinn får frem den gode, tildels
løsslupne stemningen, er spennende
å lytte til, - og ja, det kan være det
rykker litt i dansefoten også, når
bandet, med stor spilleglede, øser av
sitt rikholdige reportoar.
Yo Miyata - saksofon
Lasse Vik - tangenter
Terje Storli - sang, gitar, munnspill
Ole Petter Jupskås – sang, gitar
Kjell Hommerstad - gitar
Ivar Jemterud - bass
Bjørn Peter Torgersen - trommer
Torsdag 8. des. kl. 19.30
Jørn Winnæss Calmeyerprosjekt
Jazzkomposisjoner i flere stilarter –
fra ballader og bossaer til uptempo.
Jørn Winnæss – saksofon
Atle Hammer – trompet & flygelhorn
Magne Arnesen – piano
Sture Janson – bass
Eyvind Wahlen – trommer

Torsdag
15. des.
kl. 19.30

Lørdag 17. des. kl. 14.00
Skitthegga Swing Jubileumskonsert
Torsdag 22. des. kl. 19.30
Fyrverkeriet
Majken Christiansen
og hennes kvintett
avslutter dette Jazzåret

Er du medlem av Jazzklubben?
Nå betaler du kun kr 300,- for resten av
2011 og hele 2012.
Gi Grasrotandelen til klubben!
www.askerjazz.no

