FYRLYKTA
Erik Bye visescene
www.fyrlykta.net
Konsertstart kl. 19:00

Vårsesongen 2014
på VENSKABEN
Billetter i døra fra kl 18:30.

14. Januar: Blonde-BLUES & annet håndarbeid
Det ble en knall-konsert i fjor med denne spesielle miksen av
Balladesangerne Toril S.Tørmoen & Liv Hilsen , -OG
Bluesgutta Espen Farstad, Bjørn Jacobsen, Jon-Dag Skagmo
og Espen Stenhammer
Dette borger for en spesiell, spennende og variert konsert

4. Februar: Liv Kreken & Arne Kvalnes
Dette er to drevne viseartister, som begge har gitt ut ny CD siste
året. Liv Kreken er spilt på riksdekkende radio og kjent for sine
gode tekster, med både alvor og humor.
Arne Kvalnes er en anerkjent Taube-tolker, og har også egne
underfundige viser på samvittigheten.

4. Mars: Prøysen & Bye, i 100 og 10
Vi markerer at det i år er 100 års- bursdag for Prøysen, og 10 år
siden Erik Bye døde. Begge disse gigantene bodde i Asker-bygda,noe vi er stolte av.
Med FYRLYKTA’s Liv & Øyvind, Toril Tørmoen, Liv Hilsen
Dag H. Knutsen og Per J. Gisholt

1. April: «De 4» og Harald Dyrkorn
«De 4» -er en godt samspilt gruppe fra Nøtterø, kjent fra mange
konserter i Vestfold og i det ØstNorske visemiljøet. Disse er:
Audun og Mette Rindedal., Knut Nordnes og Anne M. Berge.
Harald Dyrkorn er velkjent i Asker, og er en finslepen og
særpreget visetolker.

22. April: Cornelis Vreeswijk
Svenskenes folkekjære visedikter, poet, ”rabbagast” og trubadur,
har mange tilhengere her i landet.
Vi satser på å gjenskape visekvelden fra 2009 med
Vreeswijk-tolkeren Øyvind Bryde og gitaristen Christian Enger,
og med Paul Karlsen som forteller om sine opplevelser som
impressario for Cornelis i Norge.

13. Mai: Almost Irish
Duoen David Harrisson og Harald Hougaard har holdt mange
konserter i Moss/Jeløy-traktene.
Harald er profesjonell instrumentbygger, og habil musiker og
trubadur. David har vært hos oss før, og er en kjent stemme og
gitarist ved puben «Dubliner». Dette blir muntert, nært og vart.

Kulturuken i Asker
3.– 10. Mai

9. Mai: Prøysen og onga

Kulturhuset-Multisalen kl. 17.
Gratis familieforestilling arrangert av og med FYRLYKTA’s egne
krefter, i samarbeid med Kulturuke-komiteen

Kontakt: Ø.Kjus, 4819 2236, oyvindkk@broadpark.no – L.Stenersen, 4736 1246, fyrlykta@gmail.com

