Onsdag 26. August kl. 19:00

Onsdag 28. Oktober kl. 19:00

VIDAR SANDBECK

LOUIS JACOBY

- mere enn ”Gull og grønne skoger”

- ”alle kommer hjemmefra” og mere til

”Alle” kjenner Pengegaloppen, Menuett i mai, Bildilla
og de andre slagerne fra Sandbeck på 60-tallet.
Sandbeck har imidlertid laget over 300 viser,
deriblandt en rekke ukjente perler, som vi vil
presentere flere av denne kvelden.

Louis Jacoby gjester oss igjen.

FYRLYKTA’s faste vertskap,

Liv Stenersen og Øyvind Kjus
leder oss gjennom denne kvelden,
der Per Klev drar til på trekkspill, og vi også får
smakebiter av Sandbecks fortellerkunst.

Louis fylte Museet til randen for ett år siden, og har
siden turnert og spilt mye fra sin siste CD, som fikk
en topplassering på Norsktoppen.
Hans vise ”Alle kommer hjemmefra” bør være
pensum for alle som jobber med barn og unge.
Louis har en trofast tilhengerskare, med sine fine
tekster, malmfulle barytonrøst og underfundige
betraktninger/flanerier innimellom det hele.

Onsdag 23. September kl. 19:00

Onsdag 18. November 19:00

CORNELIS VREESWIJK

VISEBØLGEN FRA 70-ÅRENE

-begersvingende rabulist og myk poet

-Lillebjørn, Cranner, Kalvig, Sunde, Berg
Paus, Sivertsen, Vømmøl, -

Svenskenes folkekjære visedikter, poet, ”rabbagast”
og trubadur med helt særegen stil, har en stor
tilhengerskare også her i landet
Kveldens artist

Øyvind Bryde
er en ung, spennende visesanger fra Bærum/Oslo
som har gått på Nordiska Visskolan i Kungälv, og
har mye av Cornelis’ spesielle, slentrende stil.

Paul Karlsen - Kalvøya-generalen
var impressario for Cornelis i Norge . Han forteller
om sine opplevelse med mennesket og artisten.

Mange nye visediktere kom på banen fra slutten av
60-tallet og utover. Flere av disse kunne være vel
verd en egen kveld, men denne gang velger vi altså
ha dette som et samletema.
Kveldens artist

Kjell Hovde
er en erfaren og kjent trubadur innen den østnorske
visebevegelsen. Han vil spesielt presentere viser
av Stein Ove Berg og Henning Kvitnes

Onsdag 14. Oktober kl. 19:00

Fredag 4. Desember kl. 19:00

FOLKEMUSIKK

EN HYLLEST TIL ERIK BYE

Spell og sang, stev og kveding

En anderledes førjulskonsert i Asker Kirke.

Ingunn Bjørgo- trekkspill/torader

Vi minnes Askers og nasjonens store røst og
åndshøvding, programskaper, dikter og trubadur.

kommer sammen med noen av sine elever.

Harald Velsand- fele
spiller bl.a slåtter fra Hadeland
Øvrige gjester;sjekk oppdateringer på www.fyrlykta.net

Medvirkende

Sjømannskoret, Lars Klevstrand,
Ingeborg Hungnes,- med flere
Konsertens overskudd går til Varmestua i Asker

HUSK AT DU HELT GRATIS KAN STØTTE
"FYRLYKTA" VIA NORSK TIPPING/Grasrotandelen

FYRLYKTA
Erik Bye visescene

Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av din innsats gå
direkte til det lag/forening som du velger å støtte.

Org.nr: 992 131 748

32778499213174

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.
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 gjerne 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

Høstprogram
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
fyrlykta@gmail.com
T- 6754 9531, M- 4736 1246

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

”FYRLYKTA- Erik Bye visescene” er støttet av
Asker Kommune og Fond for lyd og bilde.

Programmet er trykket hos:

