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FYRLYKTA skal være en scene og et møtested for
venner og utøvere av gode viser, musikk, lyrikk og
fortelling, og være med å forvalte arven etter Erik Byes
virke som dikter, trubadur og medmenneske. FYRLYKTA
ønsker også å være et tilbud til seriøse, mindre kjente
lokale aktører mht til en scene/mulighet for å opptre og
presentere sitt stoff for et publikum.
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sete i Asker, og tilsluttet Norsk Viseforum.
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Arrangementene i FYRLYKTA er åpne for alle
interesserte. Møtene har gjerne et tema og/eller en
”kveldens artist” , det vil være innslag av allsang og som
regel vil det være ”Åpen scene” for publikum/gjester.
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Interesserte som ønsker det, kan tegne seg som
medlemmer, mot en rimelig kontingent. Dette gir bland
annet fordeler mht billettpriser på våre arrangementer.
Ønsker du å bli medlem, så kontakt en av oss i styret.
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Hemmeside: www.fyrlykta.net
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Styret
Styret i ”FYRLYKTA– Erik Bye visescene” består av
initiativtagerne og stifterne Liv Stenersen og Øyvind
Kjus, -også kjent som viseduoen ”Par i hjerter”
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31. aug.
Selvikvillaen
Ca. kl. 14

KYSTKULTURDAGEN I VOLLEN
Vi er med og markerer dagen med en ”maritim”
visekonsert. Med Vollenbugtens mandskor, Par i
hjerter og Vigdis Thrane.
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10. sept.
Lancelot,
kl. 1930

IRSK VISEKVELD
Vi satser på å gjenskape den høye stemningen fra
forrige gang på Lancelot. Denne gang med
gruppen ”Lads and Lasses” med fele, bass,
banjo, gitarer og gode vokalister.

10. sept.
Lancelot,
kl. 1930

IRSK VISEKVELD
Vi satser på å gjenskape den høye stemningen fra
forrige gang på Lancelot. Denne gang med
gruppen ”Lads and Lasses” med fele, bass, banjo,
gitarer og gode vokalister.

10. sept.
Lancelot,
kl. 1930

IRSK VISEKVELD
Vi satser på å gjenskape den høye stemningen fra
forrige gang på Lancelot. Denne gang med
gruppen ”Lads and Lasses” med fele, bass, banjo,
gitarer og gode vokalister.

23. sept,.
Museet,
kl. 1900

NORDAFØRR-VISER
Friskt og frodig - vart og lyrisk, - fra Trøndelag
og nordover. Fra Oslo Viseklubb kommer
Harald Dyrkorn og Hanne Inderberg Smith
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”THE WRONG ONES”
Våre populære gjester fra Drammen kommer
tilbake med et rikholdig repertoar av viser, pop
og rock, - særlig fra 60-tallet.
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”LOUIS JACOBY”
Intimkonsert med kjent og kjær viseartist
gjennom mange år, som nå er ute med ny CD.
Kom og få den signert !

29. okt.
Museet,
kl. 1900

”LOUIS JACOBY”
Intimkonsert med kjent og kjær viseartist
gjennom mange år, som nå er ute med ny CD.
Kom og få den signert !

29. okt.
Museet,
kl. 1900

”LOUIS JACOBY”
Intimkonsert med kjent og kjær viseartist
gjennom mange år, som nå er ute med ny CD.
Kom og få den signert !

12. nov.
Museet,
kl. 1900

FOLKEVISER, TRAD- OG SKILLINGSVISER
Utvidet ”åpen scene” denne kvelden.
Kanskje har du eget stoff du vil presentere ?
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IRSK VISEKVELD
Vårt husband ”Lads and Lasses” kommer med
nye smaksprøver, og gamle favoritter
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5. des.
Asker kirke,
kl. 1900

EN HYLLEST TIL ERIK BYE
Landskjente og lokale artister/musikere minnes
Erik Bye som dikter, trubadur og medmenneske.
Med bl.a Sjømannskoret, Lars Klevstrand, Ulf
Øien, Ingunn Bjørgo, Par i hjerter, Grethe
Laugerud. - -
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