FYRLYKTA

Høsten 2015

Erik Bye visescene
www.fyrlykta.net

på VENSKABEN

Konsertstart kl. 19:00

Billetter i døra fra kl 18:30.

1.Sept: BETTINA FLATER og Flamenco m.m
Møt høsten med varm og fengende flamenco-musikk,
presentert av noe så sjeldent som en norsk flamencogitarist med karriere i Spania.
En danser hører med på laget, og Bettina vil også by på
selvkomponerte og folkemusikkinspirerte låter.

22. Sept: GRESK AFTEN med Trio Tremolo
Vi fortsetter høsten ved Middelhavet og smektende bouzoukimusikk. Steen-Vidar Larsen (bildet) har fått med seg Jan Gustav
Schaanning og Trond Bull-Hansen til en ny trio;- med sang,
gitarer, bouzouki og bass.
Kom og få et gjenhør med mange av de kjente og kjære sangene
du har blitt så glad i på Hellas-ferien, og kanskje blir det også noen
ukjente og norske i gresk innpakning..

20. Okt: SONDRE BRATLAND - «on the rocks»
Vi vender nesen hjemover og til det norske «grunnfjellet» i form av
Sondre Bratland alene med sin gitar.
Sondre trenger knapt noen presentasjon, aktiv som han har vært i
over 40 år som sanger, kvedar, komponist og dikter/oversetter.
Bli med på en vandring i Sondres musikalske univers

17. Nov: BELLMAN + MOZART = SANT
De var sin tids hit-makers på hver sin front; Bellman i Stockholm
sterkt inspirert av europeiske trender og Mozart turnerte Europa
rund og drysset fantastisk musikk ut av ermet. Begges musikk ble
sunget av folk flest, -for eksempel på en kro i Gamla stan.
Med Liv Stenersen, Toril S. Tørmoen, Øyvind Kjus, Jørn Bue
Olsen, Svetlana Budarina, Trygve Fridstrøm, Bjørn K.Sveen

1. Des: GUTTA PÅ SKAUEN
«Gutta på skauen» har vært hos oss før, og kommer til oss med
årets suksessprogram: «Revykrigen- illegale sanger»
Og siden det nærmer seg jul, får vi også smakebiter fra deres
«Hjem til hjul»-program.
Med Per «Pelle» Vollestad, Svein O. Blindheim, og Fredrik Øie
Jenseni
Kontakt: Ø.Kjus, 4819 2236, oyvindkk@broadpark.no – L.Stenersen, 4736 1246, fyrlykta@gmail.com

