FYRLYKTA
Erik Bye visescene
www.fyrlykta.net

Høsten 2010
på Asker Museum

Alle arrangementer starter kl 19:00

1. Sept.: JUBILEUMS-SELSKAP
Vi markerer kjente personer som har betydd mye for musikk og lyrikk, og
som i år feires med noenlunde runde tall. Vi nevner i fleng;- Bjørnson,
Margrethe Munthe, Gustav Fröding, Evert Taube, Chr. Hartmann, Birgitte
Grimstad, Aslaug L.Lygre, Halvdan Sivertsen, Lillebjørn, - - -.
På scenen; Vertskapet og skuespiller Marit Grefberg

29. Sept.: PERLEHØNER SERVERER GULLEGG
En visecabaret med både bløte og hardkokte tekster
Perlehønene er Oddlaug Askerød og Britt Haaland, og gulleggene har de
i stor grad klekket ut selv.
Dette er to erfarne gjøglere og freske, frodige damer som vet å lokke fram
både smil, latter og tårer. Begge er velkjente i visemiljøet på Østlandet, og
Britt har også i mange år har satt spor etter seg i Gøteborg-området.

13. Okt.: VESLEMØY SOLBERG og SVEN OHRVIK
”Silikonfri sone”
en musikalsk kabaret med lun humor, litt alvor og vakker musikk!
Disse landskjente artister og musikere gjester oss med en forestilling som
har høstet strålende kritikker over det ganske land.
Veslemøy; Artist, tonsetter, humorist, tekstforfatter og historieforteller
Sven: Pianist, orkesterleder, komponist, produsent og arrangør
Begge er kjent fra en rekke TV-show, revy og teateroppsetninger

27. Okt.: STEEN-VIDAR LARSEN
Tusenkunstneren fra Slemmestad, Steen-Vidar Larsen, besøker oss
denne kvelden. Han er en dyktig visesanger, jazzmann og underholder med
solid og bred erfaring. Han har jobbet med mange kjente artister, skrevet
musikk til eget bruk, egne og andres CD-utgivelser, teater, film og kor.
Han er også kjent fra en rekke forskjellige radioprogrammer, og
engasjementer ved Det Norske Teater og for Rikskonsertene.

17. Nov.: ROOTS and BOOTS
Fra Strømmen kommer John og Elisabeth Wood (bildet). John har lenge
vært sentral i det irske musikkmiljøet ved ”Dubliners”-pub i Oslo. Elisabeth
spiller melodika og synger, og sammen utgjør de en spennende duo.
Fra Drammen stiller et 5-mann sterkt ”roots”-band, som spiller
Hellbillies, gammalrock og country-blues.
Meld dere gjerne på til ”Åpen scene” denne kvelden

8. Des.: JULE-VISEJAM
Vertskapet, Liv Stenersen og Øyvind Kjus med gjester, inviterer til felles
sang og musisering rundt kjente og ukjente jule- og adventsanger.
Ta gjerne med litt ”biteti” til felles kaffebord, og også gjerne eget instrument
og sanger du selv vil fremføre.
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