Katharina Frogner Kockum – vokal
Andres Thor Gunnlaugsson - gitar
Andreas Dreier – kontrabass
Bjørn Olufsen - trommer
PROGRAM 09.02. – 25.02. 2012

Torsdag 9. febr. kl. 19.30
Andres Thor Trio
med Katharina
Kockum
Katharina har,
gjennom sitt klare og
direkte uttrykk, blitt
en attraktiv solist og
utøver innenfor ulike
vokale uttrykksformer.
Hun har arbeidet
med en rekke betydelige musikere og
dirigenter og er også aktiv formidler
og komponist innenfor vise- og folkemusikksjangerne og jazz.
Andres er på Island kjent for sitt
elegante gitarspil.Han spiller alt fra
Country til Islandsk folkemusikk, men
først og fremst swingmusikk.
Musikken ikveld er melodibasert og
solid swingmusikk fra The American
Songbook med kjente jazztemaer og
ballader. Med Katharina i front blir
det også noen svenske jazzklassikere
i beste Monica Zetterlundstil.

Lørdag 11. febr. kl. 14.00
Buskerud Storband
Bandet ble startet i 2009, men har
allerede nådd et godt musikalsk nivå
og har hatt en rekke oppdrag, bl.a. på
vårt Bohemball, de har også
opptrådt her på Lancelot tidligere.
Denne ettermiddagen trøkker de til
med et svingende storbandrepertoar
med musikk av Count Basie, Glenn
Miller, Sammy Nestico og Duke
Ellington o.a. Glade musikanter på alle
stoler garanterer full knock-out i et
gjenhør som vil få foten til å gå.
Bandet ledes av John Arne Johansen.
Kate Hovdegård som skulle ha sunget,
har dessverre måttet melde forfall.
John Arne vil istedet bidra med en del
vokalinnslag.

Torsdag 16. febr. kl. 19.30
BoneVox
”Låter vi liker fra jazzens gullaldre.”
Sture Hedløv - trombone
Johan Bergli - altsax
Roy Hellvin - piano
Svein Briså - bass
Leffi Osen - trommer
Lørdag 11. febr. kl. 14.00
Touché!
Fra Django Reinhardts tid til idag.
Torsdag 23. febr. kl. 19.30
Atle Hammer Kvintett
Kvintetten spiller kjente jazzlåter
som ikke spilles så mye for tiden.
Atle Hammer – trompet, flygelhorn
Rune Nicolaysen – tenorsaksofon
Freddy Hoel Nilsen – piano
Carl Morten Iversen – bass
Lars Erik Norum – trommer
Lørdag 25. febr. kl. 14.00
Aina Fridén og Frode Kjekstad,
Roger Williamsen og Tom Olstad

Asker Kulturhus Multisalen
Søndag 12. febr. kl. 19.30
Ragtime in our Time
Karin Krog og Morten Gunnar Larsen
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Medlem av Asker Jazzklubb?
Innmeldingsskjemaer i gangen.
Kontingenten er kr 300,- pr år.
Gi Grasrotandelen til klubben!

www.askerjazz.no

