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www.fyrlykta.net

Vårsesongen 2012
på Asker Museum

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

18. Januar: Blonde BLUES & annet håndarbeid
Toril S. Tørmoen (Asker) og Liv Hilsen (Drammen) har vært hos oss
før, og er drevne sangere og gitarister. De kan både være ganske
”rocka”, eller dra de nydeligste ballader i to-stemt versjon.
Når de nå slår seg sammen med Askers eminente bluesgitarist Espen
Farstad og bassisten Bjørn Jacobsen, borger det for en spesiell,
spennende og variert visekveld.

8. Februar: Erik Hageler & Harald Dyrkorn
To av Øst Norsk Viseforums fremste representanter besøker oss.
Erik er kulturprisvinner fra Mysen, og er en fremragende synge-skald.
Han er også en ildsjel i hjelpearbeid for barn i Sør-Amerika.
Harald kjenner vi som en finstemt visetolker med glimt i øyet.
Vi får rytmer og viser fra Rio til Senja,- minst..

3. Mars: EN HYLLEST TIL ERIK BYE
FYRLYKTA ønsker å gi sin honnør og hyllest til Askers og nasjonens
store røst, åndshøvding, programskaper, dikter og trubadur.
Medvirkende
Sjømannskoret v/dir. Jarle Flemvaag & Steen-Vidar Larsen
Liv Stenersen & Øyvind Kjus, Marit Grefberg, P.J.Gisholt
Konserten er i Asker Kirke kl.18, og overskuddet går til Varmestua.

28. Mars: Edv. Hoem & Ingeborg Hungnes
Forfatteren og dikteren Hoem trenger neppe noen videre presentasjon.
Ingeborg har gjestet oss tidligere og er en flott klassisk sanger.
De har samarbeidet ved ”Teateret vårt” i Molde, og vi gleder oss til denne
spesielle kvelden, som blir en blanding av velvalgte ord og toner.
De har med seg pianisten Anne Skaugen.

18. April: Liv & Øyvind’s favoritter
Fyrlyktas vertskap har et stort repertoar å øse av.
De har gjort et utvalg av sine favoritter, og satt sammen et variert
program: - Lyrisk & vakkert, ispedd litt morsomt krydder.
Pianisten Per Jacob Gisholt stiller opp igjen, og bidrar nok med en og
annen overraskelse også.

9. Mai: ”Handsome Molly”
Richard Burgess – Erland Lyngve – Hans Graasvold
Trio med solide røtter innen britisk,
irsk, amerikansk og norsk visesang
De sjarmerte oss i senk da de gjestet Fyrlykta for et år siden;
” beste konsert i manns minne”

30. Mai: SOMMERSALAT m/ spenstig dressing
Som i fjor satser vi på kvalifisert ungdom fra Kulturskolen og Rud, samt
kjente ”godiser” fra visemiljøet rundt Oslogryta.
Bli med og avslutt sesongen med godt humør og sommer i sikte !

