
         

                  
              
PROGRAM 23.02. – 17.03. 2012  
 

Torsdag 23. febr. kl. 19.30 
Atle Hammer Kvintett  

 
Atle Hammer er regnet som en av våre 
mest betydningsfulle jazzmusikere.  
Har har preget og foredlet norsk jazz 
gjennom et langt liv, at han fyller 80 år 
11. mars er nesten ikke til å tro. 
      
Kvintettens repertoar er kjente 
jazzlåter, men et utvalg som ikke 
spilles så ofte for tiden. 
Vi vil få høre låter skrevet av blant 
andre Freddy Hubbard, Art Blakey, Joe 
Henderson, Dexter Gordon og Miles 
Davis. Her serveres swing, bop og 
latino med eleganse og lekenhet. 
 

  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   

  
                                               Foto: Tordis Ødbehr 

     Aina Fridén er inspirert av blant  
 andre Monica Zetterlund, Sarah  
 Vaughen og Billy Holiday, så vi kan  
 se frem til en både stemningsfull og  

   swingende ettermiddag. 
   Det blir mye standardlåter, også  

 med et  overbevisende gitarspill fra  
   en av de aller beste i klassen.     

 

 Aina Fridén – vokal 
 Frode Kjekstad - gitar  

   Roger Williamsen – bass 
 Tom Olstad – trommer 

 
 Torsdag 01. mars kl. 19.30 
 Erik Kimestad Kvintett 

    
   Denne svensknorske kvintetten er et  

 knapt år gammel, men har med sine  
 tolkninger av jazzens klassikere  

   allerede gjort succé i jazzklubber og  
   på Copenhagen Jazz Festival. 

  Fredag 02.mars kl. 19.30 
  Oslo Storband med Knut Riisnæs 
 

  Storbandhøyde-    
  punkter fra NRK  
  Radiostorbandet,  

musikk fra sytti og  
  åttitallet med vekt 
  på amerikanske  
  arrangører og  
  instrumentalister  
  som bandet hadde  
   samarbeid med. 
 

  Lørdag 03. mars kl. 14.00 
  5PÅ 
       

   Torsdag 08. mars kl. 19.30 

  Entusijazzme 
          

Lørdag 10. mars kl. 14.00 
Tanum Swing Team 
_____________________________________ 

Asker Kulturhus, Multisalen 
Søndag 11. mars kl. 19.30 
Trondheim jazzorkester  
& Eirik Hegdal  
_____________________________________ 
 

Torsdag 15. mars kl. 19.30 

Touch more 
 

Lørdag 17. mars kl. 14.00 
Drafne Jazzvokal med band 
 
Medlem av Asker Jazzklubb?  

  Kontingenten er kr 300,- pr år. 
  Innmeldingsskjemaer i gangen.  

Gi Grasrotandelen til klubben! 

www.askerjazz.no  

 


