FYRLYKTA
Erik Bye visescene
www.fyrlykta.net

Vårsesongen 2011
på Asker Museum

Alle arrangementer på Asker Museum kl. 19, -om ikke annet er spesifisert

12. Januar: VISEBØLGEN
” fra Elvis til Stein Ove Berg og fra Tom Lehrer til Øystein Sunde ”
Vi dukker igjen inn i ”visebølgen”, med to av Øst-Norsk Viseforums kjente
trubadurer som guider; Kjell Hovde og Dag H. Knutsen.

2. Februar: ”Åpen himmel” med Tore Thomassen
Sørlendingen Tore Thomassen var i fjor med 6 ganger i NRK1 -”Åpen himmel”- et
program med refleksjoner rundt verdier/ livssyn og tanker om tilværelsens
mysterium og hverdagens utfordringer.
Tore er en mangfoldig fyr som har vært frilans i tekst og musikk i 20 år, og har 14
plater bak seg. Han setter den gode tekst og vise i sentrum, og er selv er en
lekende og lugn entertainer, ofte med sprelsk humor blandet med dypt alvor.

5. Mars: EN HYLLEST TIL ERIK BYE
FYRLYKTA gir sin hyllest til Askers og nasjonens store røst,
åndshøvding, programskaper, dikter og trubadur.

Geirr Lystrup og Norske Kammersangere v/dir. Jon Fylling
Konserten er i Asker Kirke kl.18, og overskuddet går til Varmestua i Asker

30. Mars: ”Dra teppet ifra !”
Vi presenterer musikalske godbiter fra norsk teater/revy/scene.

Med aktører fra FYRLYKTA og Drammen Viseklubb

3. Mai: ”Halvsøstra til Kirsty”
Halvsøstra består av 4 kvinner med forkjærlighet for norsk urgroove, latinsk
intensitet, indisk krydder, samisk mystikk og samfunnskritiske kommentarer.
Flere har fortid i Amtmandens Døtre,- et av de første jentebandene i Norge.
Halvsøstra er krutt for kroppen, salve for sjelen, og smøring for motet.
NB: Konserten går i Kulturhuset kl. 19, som ledd i Askers Kulturuke

18. Mai: ”Handsome Molly”
Richard Burgess – Erland Lyngve – Hans Graasvold

Trio med solide røtter innen britisk,
irsk, amerikansk og norsk visesang

8. Juni: - - Solskinn og Sang og Gittarklang - Vi får et gjenhør med Drammens bandet ”Flesk og Duppe”
og byr opp til en avslutning med mange ingredienser og godt humør.

