Onsdag 7. Januar kl. 19:00

HOMMØR & KANARI
Humor har mange farger og tar mange former.
Arne Kvalnes fra viseklubben ”Nye Skalder” er en
erfaren trubadur, med mange egne viser på
samvittigheten. Underfundig humor og distinkt
sceneopptreden kjennetegner Arne.
Dag Hoftun Knutsen og Bjørn Erik Kongslie
kommer fra Drammen Viseklubb. Dag er multiinstrumentalist med sans for bisarre viser (Tom
Lehrer, Øystein Sunde ) og Bjørn Erik trakterer bass
og lager ”viser med smil i”.
Onsdag 28. Januar kl. 19:00

STRING&SWING OG BALLADER
Fra Joni Michell & Bob Dylan til Neil Young & Alison Krauss
”Fritidsordningen” kaller de seg, den stillfarne
jazztrioen med topp musikere fra Bærum og Oslo:
Jens Magnus (akustisk bassgitar ), Jon E.Brekke
og Tor Hvamen (nylonstrengs kassegitarer).
Toril S. Tørmoen har vært solist i jazzkonserter, og
synger og spiller nå sammen med Liv Hilsen. Begge
er med i Drammen viseklubb, og sammen fremfører
de både ”tøffe” og stemningsfulle ballader
Onsdag 18. Februar kl. 19:00
FRA BELLMAN TIL BERLEVÅG
ved viseartist Leo Leonhardsen
Leo er nordfra, og har med seg landsdelens
jordnære stil og røffe humor. Han er utdannet
musiker (gitar), er kjent som Bellman-tolker og har
turnert som viseartist i Norden i flere år.
Leo har spilt gitar i radio og på TV, han har produsert
flere CD’er, og er leder i Norsk Viseforum og Halden
Viseklubb.
Onsdag 11. Mars kl. 19:00
- OG BAKOM SYNGER SKOGENE Skogen har vært viktig bakgrunn for mange diktere;
Børli, Skjæraasen, Sandbeck, Dan Anderson, - - .
Her er det mye å ta av, og det blir rikelig med både
viser og lyrikk. Visene vil Liv Stenersen og Øyvind
Kjus stå for, mens gjester fra lokale lyrikk-klubber vil
dele lyriske perler med oss.

Onsdag 1. April kl. 19:00
ARNE BENDIKSEN
gir oss ”Glimt fra et langt musikkliv”
Arne er nærmest en levende legende i norsk
musikkliv. Siden fra tidlig på 50-tallet har han
markert seg; først i den populære gruppen ”The
Monn Keys”, senere som solist, låtskriver,
produsent og eier av plateselskap.
Arne er selveste Mr.” Melodi Grand Prix”, og fikk
Spellemannprisens hederspris i 1995.
Liv Stenersen og Øyvind Kjus fyller ut med
passende sang og musikk underveis.
Onsdag 15. April kl. 19:00
IRSK VISEKVELD
med vårt husband ”Lads and lasses”
Liv Stenersen, Ida Susanne Øien, Jens Magnus,
Dag Hoftun Knutsen og Øyvind Kjus stiller
med fele, bass, banjo, gitarer og gode vokalister.
Irsk musikk er både vàr/ melankolsk og røff/rytmisk.
Her blir servert gode porsjoner av begge deler,
og vil noen prøve danseskoene, så vær så god.
Spiller du et instrument og vil slenge deg med, er du
hjertelig velkommen.
Onsdag 13. Mai kl. 19:00
NORDISK VISEKVELD
Delikatesser og vilt, burleskheter, skjønnhet og
absurditet blandet til en livskraftig visesalat av:
Bengt-Ole Nordström og Gunnar Erling Larsen,
to modne trubadurer
med sans for sterke tekster og de sjeldne viser av
Alf Prøysen, Bengt Ahlfors, Vidar Sandbeck, Evert
Taube, Arvid Hanssen, Geirr Lystrup og flere...
Onsdag 3. Juni kl. 19:00
RYTMER, SANG OG DANS
UNDER ÅPEN HIMMEL
Vi avslutter sesongen utendørs med taktfast
musikk, mye allsang og dans på museets nybygde
amfiscene. Innendørs i tilfelle regn.
Vi åpner for mange musikalske konstellasjoner og
instrumenter denne kvelden.
Onsdag 17. Juni kl. 19:00
HYGGEKVELD FOR/MED FYRLYKTAS VENNER
Nærmere detaljer om sted etc. kommer senere

FYRLYKTA – Erik Bye visescene er en frivillig og
frittstående kulturaktør med sete i Asker, tilsluttet
Asker Kulturelle Fellesråd og Norsk Viseforum.
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 lokale,
mindre kjente aktører mht til en scene/mulighet for å
opptre og presentere sitt stoff for et publikum.
Møtelokale og tidspunkt:
FYRLYKTA har normalt sine visekvelder på Asker
Museum på onsdager, ca. hver 3’dje uke.
Visekveldene starter kl. 19:00, og er åpne for alle
interesserte. Inngangsbilletten varierer med
artistene, men vil alltid være relativt rimelig.
Ramme for visekveldene:
Visekveldene vil typisk være knyttet opp mot et tema
og/eller ”kveldens artist(er)”. Det vil alltid være
innslag av allsang, og midtveis i programmet tar vi
en kaffepause med mulighet for å melde seg på til
”Åpen scene”
FYRLYKTA’s venner:
Interesserte som ønsker det, kan tegne seg som
medlemmer i FYRLYKTA’s venner. Som medlem er
du med å støtte opp om en levende visescene i
bygda, du får rabatt på inngangsbilletter, og du blir
oppdatert pr. E-post.
Vi ønsker en aktiv medlemsgruppe som også ved
behov kan hjelpe til med praktiske gjøremål.
(kaffe, billettsalg, rydding o.l)
Kontingenten er kr. 250 pr kalenderår og betales til
FYRLYKTA v/ Øyvind Kjus, N. Frydendal 68, 1384
Asker. FYRLYKTA’s konto nr: 0539 57 79755.
Husk å oppgi navn og adresse, så får du
medlemskort tilsendt i posten.

FYRLYKTA
Erik Bye visescene
på Asker Museum

Vårprogram
2009
Konserter
Allsang
Lyrikk & Fortelling
Åpen scene

Sjekk vår hjemmeside
www.fyrlykta.net
for detaljer og oppdateringer

Styret/Kontakt:
Styret i ”FYRLYKTA– Erik Bye visescene” består av
initiativtagerne og stifterne Liv Stenersen og Øyvind
Kjus, -også kjent som viseduoen ”Par i hjerter”
Øyvind Kjus,
N. Frydendal 68, 1384 Asker
oyvindkk@broadpark.no
T- 6678 2694, M- 4819 2236
Liv Stenersen,
Lillehagveien 27, 1344 Haslum
lstener2@online.no
T- 6754 9531, M- 4736 1246

FYRLYKTA er registrert i Brønnøysund med
org. nr: 992 131 748.

Programmet er trykket hos:

