Vika Band
Vika Band består av 7 gutter i sin
beste alder og ble startet i 1992.
Vi har opptil i dag hatt tilholdssted
i Vika, derav navnet. Medlemmene
har solid musikerbakgrunn, og
latteren og fleipen er alltid
tilstedeværende.
Vika Band er i utgangspunktet et
gammeljazz-/gla’jazz-orkester

Hva er gladjazz ?
Det kan sies like mye å være
stemningen som musikken fra New
Orleans i forrige århundre. Noen
kaller musikken ”glajazz”, andre
sier ”Dixieland”.
Det er slik den opprinnelige
musikken ble spilt på 50-tallet. Da
ble gamle jazzmusikere hentet frem
fra glemselen, som en motvekt til
datidens ”moderne” jazz.........

Gla’jazz har festet seg i folks
bevissthet som ”ekte jazz” , det vil
si musikk med litt patina. Den
nytes best på dansegulvet, eller lett
tilbakelent med noe godt å drikke,
slik de gjorde det på de brune
barene i New Orleans.
Vi i Vika Band vektlegger det å
frembringe livlig og god musikk !

Bandet har følgende
sammensetning:
Piano,trommer,bass,gitar/banjo,
trompet,trombone og treblås
Vi sender gjerne noen lydkutt til
deg hvis du er interessert i å leie oss
til et oppdrag.
Kanskje hører du oss snart på et
sted nær deg ?

Forespørsler rettes til:
Magne Braaten
(+47) 92893799
eller

booking@vikaband.no

Tor Haugom (piano)
Magne Braaten (trombone)
Cato Tindberg (treblås)
Askjell Hjellvik (bass)
Tom Bøttger (trompet)
Poul H Goldman (Strings)
Svein Fagersand (trommer)

Hva får du ?

Vår logo

• Fengende musikk
• Kjente og ukjente stykker
• Humør og spilleglede
• Formelt eller uformelt
• Danse-fot
• En glad aften

Logoen er utformet som et frimerke
med poststempel fra Vika Postkontor.
”Vika” (forkortelse av Pipervika) er et
strøk i Oslo sentrum rundt Pipervika,
nå særlig brukt om området fra
Rådhuset og vestover. Innerst i
Pipervika ligger Oslo Rådhus, derfor
vil du finne igjen dette i logoen.
Logo og alt annet matriell består i all
hovedsak av brune sjatteringer, for å
belyse at vår musikk kommer fra et
”brunt” miljø, nemlig de brune barene i
New Orleans. Bandet øvde tidligere i
Vika, men har nå tilholdssted på
Lysaker

Hva får vi ?
• Vise oss fram
• Lykkelig publikum
• Fullt dansegulv
• Taktfaste føtter
• Nok et godt minne i kofferten
• En glad aften
•….. Og antakelig vondt i ryggen
av all sjauinga – men pytt, pytt .☺

Gla’jazz for enhver
anledning...
Bryllup
Jubileer
Båtturer
Firmafester

Vi høres !!!
www.vikaband.no

..... eller rett og slett for
god stemning!
www.vikaband.no

www.vikaband.no

