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Vår
DET GODE LIV God mat, god
drikke og god jazzmusikk,
hyggelig lokaler og hyggelige
mennesker = DET GODE LIV

BLI MEDLEM I ASKER JAZZKLUBB

Rimelige priser på mat og drikke
i et hyggelig miljø på Lancelot.
Eks.”Dagens”
Entrecote 198,- medlemspris 169,- gjelder alle dager
Rundt 130 konserter i året. Hver
torsdag fra kl. 19.30 og lørdager
fra 14.00. Gratis adgang på de
fleste av våre egne konserter.

25% rabatt på våre betalte konserter
også på Cosmopolit og Nasjonal
Jazzscene. Gratis e-post program
hver uke. www.askerjazz.no.
Medlemskapet tjener du fort inn!
Velkommen som medlem.
Medlemskap ordnes med å sende
e-post til harald@askerjazz.no

APRIL
MANDAG 4 APRIL
TRØEN OG DAG ARNESEN
KVARTETT
19:30 - 22:00 LANCELOT
Melodisk generasjonsmøte.
Elisabeth Lid Trøen spilte første gang
med legendariske Andy Sheppard på
Voss i 2010. Han ble så imponert at
han sporenstreks inviterte henne inn i
ensemblet sitt. Sidan har hun samarbeidet med bl.a. Steinar Raknes og Tord
Gustavsen.
Dag Arnesen har vært et ikon i den
norske jazzen i en årrekke, og har fremdeles en ungdommelig nysgjerrighet
og trang til å leka med tradisjonene.
Enten han tolker Grieg, Bull og norske
folketoner på ”Norwegian song,” eller
sine egne komposisjoner, blir de alltid
framført med stor eleganse og smakfull
klanghåndtering.

Gamle kjente tradisjonelle jazzmelodier,
shufflelåtar og de blåeste blueser.
Forbered dere på et liveshow som
virkelig svinger.
Bandet består av bare håndplukkede
musikere som gir garanti på særs
høy kvalitet. En helt vanlig New
Orleans besetning med banjo istedet
for piano. Dette bandet ble Svenske
Tradjazzband-mestere i 2013.
Trompet og vokal Klas Nilsson, Klarinett,
saksofon og vokal Sverker Nystrom,
Trombone og vokal Pider Avall, Banjo
og vokal Anders Hultman, Bass og
vokal Claes Nordborg og Trommer Bo
Lindgren.

LØRDAG 6 APRIL
GOLDEN POWER JAZZBAND MED
SANDVIKA MANNSKOR
14:00 - 16:30 LANCELOT
25 aktive sangere i voksen alder inntar
Asker Jazzklubb sammen med Golden
Power denne lørdagen. Stilmessig
spenner Golden Power over alt fra New
Orleans til swing-jazz, til ”moderne”
dixieland fra 40-og 50-tallet. Mange av
”låtene” er selvfølgelig også hentet fra
Louis Armstrongs repertoar gjennom
mange år. Samspillet er upåklagelig,
hvor musikerne fullfører hverandres
ideer og fraser i en dynamisk,
spenningsfylt og delikat innpakning.
Kjell G Pedersen trompet, Ulf Brudevoll
kornett, Holm Birger Holmsen
trombone, Kjell Amundsen tuba, Lars
Erik Furu piano, Olav Dag Hegna gitar/
banjo, Lars Mollerup batteri og Knut
Torgersruud klarinett.

akkompagnert av Oslo Storband under
ledelse av Kåre Rognsaa.
Svante Thuresson burde være godt
kjent, og har en trofast tilhengerskare i
Norge. Han tilhører Sveriges jazzelite,
men han har også lenge hatt en sentral
plass i svensk underholdningsliv
generelt. Opprinnelig var Thuresson
trommeslager, men i begynnelsen av
1960-årene begynte han karrieren som
vokalist. Han har reist land og strand i
Sverige med ulike jazzkonstellasjoner
og har hatt gleden av å samarbeide
med noen av verdens største
jazzmusikere som for eksempel Art
Farmer, Toots Thielemans og Lee Konitz.
Svante Thuresson har samtidig vært
aktiv på Sveriges revyscene og hatt en
rekke plasseringer på Svensktoppen
opp gjennom årene.

FREDAG 26 APRIL
ASKER STORBAND SPILLER
GORDON GODWIN
19:30 - 22:00 LANCELOT

LØRDAG 13 APRIL

Asker Storband spiller musikk av storbandkomponisten Gordon Godwin.
Dette er moderne, tøft og vital storbandmusikk i originale og forrykende arrangementer.

14:00 - 16:30 LANCELOT
En hyggelig jazztrio vil innta scenen
kl. 14.00

Foto:Tor Lindseth

TORSDAG 25 APRIL
PAPA PIDE`S JAZZBAND
19:30 - 22:00 LANCELOT
Fest setebeltene og sett på hjelmene
for nå vil det ta av. Når Papa Piders
starter opp blir det full fart i svingene.

TIRSDAG 30 APRIL
JAZZ-LUNCH MED ASKER SWING
DEPARTMENT
14:00 - 16:30 LANCELOT
I serien “Musikk for Alle» kommer Asker
Swing Department på besøk denne
gangen.

PÅSKEJAZZ

Elisabeth Lid Trøen Saksofon, Dag
Arnesen Piano, Ole Marius Sandberg
Bass, Frank Jakobsen Trommer.

TORSDAG 11 APRIL
HELLE BRUNVOLL OG STAFFAN
WILLIAM-OLSSON MED KJELL
GUNNAR HOFF KVARTETT
19:30 - 22:00 LANCELOT
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Vokalisten Helle Brunvoll og gitaristen
Staffan William-Olsson blir med Kjell
Gunnar Hoffs kvartett på Lancelot 11.
April. Tenorsaksofonisten Kjell Gunnar
Hoff og hans kvartett har tidligere gitt
oss swingende, rytmisk, melodisk jazz
– med solide røtter i 1950-60-åras jazz.
Vi kan formelig ane at Sonny Rollins og
Hank Mobley gløtter fram bak flygellokket. Bak pianoet finner vi som vanlig,
Magne Arnesen, som etter hvert har
opparbeidet seg til å bli en av Norges
fineste pianister, bassisten Agnar Aspaas og trommeslageren Tom Olstad,
som har en lang karriere og flott karriere
innen norsk jazz.

LØRDAG 27 APRIL
SVANTE THURESSON MED OSLO
STORBAND
14:00 - 16:30 LANCELOT

Stilen er uformell swing, og de kan
skryte av å ha en litt spesiell «sound»
på Låtene er for det meste hentet fra
«The American Song Book» eller «soft
swing» om du vil. I tillegg pleier de å
ha det litt moro med publikum, noe
som nok ofte går mest utover et av
bandmedlemmene som alltid har noe
rart fore.

Lørdag 27.april er det duket for stor
happening på Asker Jazzklubb,
Lancelot, når en av Sveriges
fremste jazzsangere og entertainere
Svante Thuresson kommer. Han blir
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MAI
TORSDAG 2 MAI
GRØNLAND 4
19:30 - 22:00 LANCELOT
Grønland 4, er en kvartett med
trombone - spiller swing, latin og
ballader.
Johannes Fosse Solvang trombone,
Åsmund Solberg gitar, Håkon Norby
Bjørgo kontrabass og Knut Kvifte
Nesheim trommer.

www.askerjazz.no
DET GODE LIV God mat, god
drikke og god jazzmusikk,
hyggelig lokaler og hyggelige
mennesker = DET GODE LIV

TORSDAG 9 MAI
NITEDAL JAZZBAND
19:30 - 22:00 LANCELOT
Klassisk New Orleans underholdning.
Per Aas klarinett og sopransaksofon,
Eyvind Aas klarinett og altsaksofon, Pål
Frank trombone, Helge Stray banjo,
gitar og vokal, Knut Kjul tuba og Olav
Holst vaskebrett.

TORSDAG 16 MAI
BLENDED HORNS
19:30 - 22:00 LANCELOT

Sekstetten Blended Horns
representerer, som navnet antyder,
mye godt på en gang. Repertoaret
er lånt fra jazzlegender som Duke
Ellington og Charlie Parker, Tad
Dameron og Thelonius Monk,
Michelle LeGrand, Horace Silver,
Thad Jones med mer.
Det spesielle med dette ensemblet
er de unike arrangementene
hentet fra ”skattekisten” til
Norges store basshøvding, Erik
Amundsen.
Harald Skogli bass, Børge Tronrud
saksofon og sang. Per Øystein
Funderud piano, Ronny Skjold
trommene, Svein Helge Birkeflet
trombone og Stig Solheim trompet
og flygelhorn.

TORSDAG 23 MAI
“EDIDA DUO” MED ORKESTER
16:30 - 22:00 LANCELOT
Jazz-divakveld på Lancelot.
En ”unik” duo som består av Edit Geri
Skattør og Ida Lind, to dyktige vokalister
som står sterkt både som soloartister
og som duo. De tolker velkjente gamle
og mer moderne melodier som de har
arrangert for duett. Bl.a. fra Joe Henderson, Miles Davis, Bill Evans, Duke
Jordan.
Roy Nikolaisen skaper en esensiell
stemning til låtene med sitt stemningsfulle trompetspill. Helge Flatland (pno),
Andreas Dreier (bass) og Stein-Erik
Evenstad (dms) sørger for den groovy
kompen! Perler fra jazzens historie
blir representert her, alt fra raske, swingende og morsomme låter til nydelige
ballader! Kjære publikum, dere kan se
fram til «en uforglemmelig kveld»!

LØRDAG 4 MAI
HURUM OG RØYKEN STORBAND
14:00 - 16:30 LANCELOT
Hurum og Røyken Storband, med
musikere fra hele «Nye Asker»,
spiller musikk som får det til å rykke
i swingfoten. Repertoaret inkluderer
musikk fra storbandenes gullalder såvel
som nyere arrangementer av dirigenten,
Trond Pedersen.
Det blir også et spennende møte
med Terje Feldvig som skal debutere
som vokalist med Hurum og Røyken
Storband på Lancelot. Han har tidligere
sunget både med andre storband
og mindre grupper, og vil blant annet
presentere en del låter som tidligere er
gjort kjent av Frank Sinatra.

Levende jazzmusikk - ”Kids in Jazz”
med stor appell til både barn og voksne.

TORSDAG 28 MAI
JAZZ LUNCH MED FIVE STADES
OF SAX
14:00

Barneorkestrene som settes sammen
fremfører stort sett standardlåter, pakket
inn i egne melodiøse arrangementer,
som er spennende å høre på. Dette
er musikk for folk flest. Barnejazzbandene skaper stor glede, rører med dine
følelser, og leker med ditt øre. Barna
kommer fra Asker Kulturskole - under
ledelse av Atle Hassel.

TORSDAG 30 MAI
JAZZ PÅ KRISTI HIMMELFARTSDAG
19:30 - 22:00

SØNDAG 26 MAI
JAZZMESSE I HEGGEDAL
11:00 - 12:00 HEGGEDAL KIRKE

LØRDAG 11 MAI
CUBRAZILIA LATIN JAZZ
14:00 - 16:30 LANCELOT
Cubansk son, rumba, bolero, brasiliansk
bossa-nova og samba - udødelige
melodier fra Antonio Carlos Jobim iørefallende låter signert Line Falkenberg.  
Dette er lørdagens musikalske
happening, presentert av Cubrazilia
LØRDAG 18 MAI
latin-jazz prosjekt: Knut Onstad sang,
SWING MIX
Fridtjof Heyerdahl gitar og perkusjon,
14:00 - 16:30 LANCELOT
Line Falkenberg fløyte, perkusjon, Frode
Christensen saksofoner, Sjur Tveit gitar,
Gjør deg klar til en hyggelig lørdags
Ola Grønseth bass, bongos, congas,
ettermiddag med hyggelig musikk på
perkusjon.
Lancelot.

LØRDAG 25 MAI
BARNE OG UNGDOMSJAZZ
14:00 - 16:30

GRATIS PROGRAM PÅ E-POST
Ønsker du Asker Jazzklubbs
ukeprogram tilsendt på e-post
hver onsdag? Send din adresse til
harald@askerjazz.no

Denne søndagen fylles Heggedal
kirke med jazz. Svingende og fartsfylt, kyrie i blues, meditativt og tankefullt - en blanding av det beste
musikk kan gi.
Dette vil oppleves som en annerledes messe med ”mye jazz”. Musikken besørges av det lokale bandet
”Blended Horns” bestående av
Svein Helge Birkeflet (trombone),
Børge Tronrud (sax), Stig Solheim
(trompet), Per Øystein Funderud
(piano), Harald Skogli (bass) og
Ronny Skjold(trommer).

JUNI
LØRDAG 1 JUNI
SPLENDED JAZZ-TRIO
14:00 - 16:30
Dette blir musikk med varme følelser og
hyggelige øyeblikk.

LANCELOT
Torvveien 12C ved Asker
Jernbanestasjon
Bordbestilling Tel. 66 78 54 88
Tilrettelagt for rullestolbrukere
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