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«Musikkens gleder» ble dannet i 2015 av Liv Stenersen og Øyvind Kjus (se foto), med grunnlag i det
mangeårige musikalske samarbeid disse har hatt gjennom «Viseduoen Par i hjerter» og driften av
visescenen «FYRLYKTA – Erik Bye visescene».
I tillegg til å videreføre/videreutvikle repertoaret og virksomheten fra «Par i hjerter» ønsket man gjennom
«Musikkens gleder» å utvide repertoar og musikalske uttrykk gjennom samarbeid med flere musikere,- da
særlig innen klassisk musikk.
Visesjangeren:
Som viseduo har Liv & Øyvind holdt egne konserter med varierte temaer i alt fra fra kirker til puber, hatt
allsangkonserter på seniorsentra og turistforeningshytter, sunget ved begravelser, fester og utstillinger,underholdt for foreninger og bedrifter, og deltatt på visefestivaler i inn- og utland.
Duoen har et meget omfattende og variert repertoar, og er særlig kjent for sine varme, gode stemmer
som klinger tett og melodiøst sammen. Med sin musikalske spennvidde og kunnskap om særlig norsk og
svensk visetradisjon, kan duoen på kort varsel produsere konserter om nær sagt hvilken som helst dikter
eller tema.
Viseduoen har siden 2008 jevnlig vært engasjert for ”Den kulturelle spaserstokken” av kommuner i
Akershus og Buskerud , av Folkeakademiet i Buskerud og Rogaland, og Folkehelsekoordinator i
Sunnmøre
Siden høsten 2007 har duoen stiftet og drevet ”FYRLYKTA - Erik Bye visescene”, som har tilhold på
«Venskaben» i Asker, og har der arrangert et hundretalls konserter med gode visekunstnere og musikere
fra det ganske land. Siden våren 2012 og frem til i dag har duoen hatt månedlige «Vise-og allsangkafeer» på Asker Seniorsenter.
Gjennom etableringen av «Musikkens Gleder» er det skapt en aktør som favner et enda større
repertoar/musikalsk spennvidde,- og som er fleksibel mht å sette sammen programmer og ensembler for et
vidt spekter av kunder og arrangementer.
Innen sjangeren Klassisk musikk har musikerne Liv Stenersen(sopran) og Svetlana Budarina (klaver)
dannet duoen «Duo classico» med et omfattende repertoar av klassiske musikkstykker fra
opera/operetter/musikaler. I løpet av kort tid har disse holdt flere klassiske konserter,- til dels med
gjestemusikere (fiolin, cello, horn,..)

>>>>>>>>>>><<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
«Musikkens Gleder» tilbyr pt følgende underholdnings-/konsert opplegg:



Sang- og viseprogrammer av alle slag. Ref vår rikholdige progam-meny vedlagt
Kjent og kjært fra opera/operette/musikaler. Ref vedlegg «Duo Classico»

Konsertene tilbys til Seniorsentre, Institusjoner, Bedrifter, Foreninger og også til Enkeltpersoner
som vil ha huskonsert hjemme, eller skal markere spesielle begivenheter.
Skreddersøm mot målgruppen/arrangementet er vår spesialitet,- og en lett, humørfylt
sceneopptreden hører med.

