Lørdag 14. jan. kl. 14.00
Storbandet Promenaden
Havannah Big Band Jazz
med Sergio Gonzales – vokal og
Jarle Storløkken – dirigent
PROGRAM 12.01. – 28.01. 2012
Torsdag 12. jan. kl. 19.30
Bjørn Vidar Solli Trio

Du vil få høre Bjørn Vidar Sollis
arrangementer av mer kjente og noen
mindre kjente standardlåter, samt
noen originale komposisjoner fra hans
nyeste plate "Visitor".
Solli er en av de ledende gitaristene i
Norge og jobber som profesjonell musiker
og komponist. Han er kjent for sitt
engasjerende og idérike gitarspill.

Ole Morten Vågan regnes som et av
norges største talenter på kontrabass.
Han har spilt med en rekke kjente
jazznavn i Norden og har fått flere
priser for sitt spill og komposisjoner.
Jon Wikan – trommer, er fra Little
Norway, Alaska. Han har turnert i
Norge flere ganger med Bjørn Vidar
og er en av de beste og travleste
jazztrommeslagerne i verden.
Bjørn Vidar Solli – gitar
Ole Morten Vågan – kontrabass
Jon Wikan – trommer

Cubas innflytelse
på latinsk musikk
generelt er meget
stor, sett i forhold
til landets noe
beskjedne størrelse.
Det vi i dag kaller
afrocubansk musikk, er et resultat av
sammensmeltingen av vestafrikansk
rytmisk musikk, med spansk og
europeisk mer melodibasert musikk,
og har senere dannet grunnlag for det
meste av det vi kaller latinjazz og
latinsk musikk generelt.
Storbandet Promenaden vil denne
ettermiddagen presentere et storband
á la Havannah; røft, vilt, smektende.
Vokalist er Sergio Gonzales, opprinnelig
fra Havannah, kjent bl.a fra Hovedøen
Social Club.
Jarle Storløkken, ledende norsk
jazzgitarist og arrangør, er
ettermiddagens musikalske leder.
Torsdag 19. jan. kl. 19.30
Blended Horns Sing Along
Lørdag 21. jan. kl. 14.00
Mainstreambandet Unit 4
Søndag 22. jan. kl. 17.00
Festkonsert i Asker Kirke
Asker Jazzband, Back in Business, o.a.

Torsdag 26. jan. kl. 19.30
Tribute to Mills Brothers med
M.B.A = Melsæter, Bergli, Andresen
Lørdag 28. jan. kl. 14.00
Prime Time Orchestra
SMASH prosjekt+Bend-it
Prime Time Orchestra møter
unge talenter og nye spennende
jazzmusikere.

Medlem???
Innmeldingsskjemaer på ”kassa”
til klubben i gangen.
Kontingenten er kr 300,- pr år
og følger kalenderåret.
Tipper du eller spiller du Lotto?
Gi Grasrotandelen til klubben!

www.askerjazz.no

