
TORSDAG 3.10 kl 20.00 på backyard 
Too HoT To Handle – hardtsvingende R and B band fra 90-tallet.

TORSDAG 10.10 kl 20.00 på backyard 
QUIZ med eddie Thomas som quizmaster.

TORSDAG 17.10 kl 20.00 på backyard 
otto&Kameraten med sanger av Bob dylan, Beatles og andre storheter.

TIRSDAG 22.10 kl 20.00 I FyrHUSET 
KoRTReFF: CoRRUSo - Rusomsorgens eget blandakor / aBelKoReT - Blandakor 
fra St. Hanshaugen / SandVIKaKoReT - Stort kor med variert program.

SØNDAG 27.10 kl 17.00 - 20.00 
SpøKelSeSVandRIng gjennom Svartdalen fra etterstad til Kværnerbyen.

TIRSDAG 29.10 kl 19.00 I FyrHUSET
KVæRneR, fra «smie» til internasjonal leverandør til olje- og gassindustrien.
Foredrag av Ingebrigt Moum i regi av Kværner Brug Teknologihistoriske Forening.

BACKYARD JAZZSCENE med musikk hver lørdag kl 19.00.
Se oppslag på inngangsdøra til TonY’s Backyard for å se hvem som spiller.

FRI enTRé.



TOO HOT TO HANDLE
var et hardtsvingende band som herjet Oslos spillesteder 
som Smuget og Lillesmuget med en blanding av rock og 
rythm and blues. Bandet spiller coverlåter av bl.a. Etta 
James, Wilson Pickett og James Brown og har følgende  
besetning på Backyard: Pål Yngve Hansen og Remec  
Kossacz – gitar/vokal, Henning Johnsen – trombone/vokal, 
Øivind Madsen – bass og Bjørn Jensen – trommer.

QUIZ MED EDDIE THOMAS
Suksessen fortsetter. Sist var det hele 11 lag. Men det er 
plass til flere deltagere, så møt opp og treff naboer og  
andre hyggelige mennesker.

Otto&Kameraten
består av Otto Bratberg sang og gitar og Per TS Johnsen, 
sang, gitar, ukulele og trekkspill. Begge har lang farts-
tid med en rekke band, bl.a Oslo Radioorkester, Endelig  
Mandag Band, Turtle Race og Slendrian.

CORRUSO (dirigent Dagfinn Rosnes) 
er et blandakor med ca. 30 medlemmer. De synger bl.a 
Bellmann, Taube og Beatles, men forsøker også å få med 
europeiske folketoner og klassikere som Mozart, Hãndel, 
Sibelius og Frank.

ABELKORET (dirigent Dagfinn Rosnes) 
er et lite blandakor med 18 sangere. Repertoaret er lett og 
ledig med musikal-slagere, engelske evergreens, svenske 
og norske viser og feiende folketoner. Koret ble starta i 
2008.

SPØKELSEVANDRING
I forbindelse med Halloween arrangeres det spøkelses-
vandring gjennom Svartdalen fra Etterstad til Kværner-
byen. Svartdalsheksa forteller eventyr om spøkelser og 
skrømt. Skuespillere, kulisser, lys og spesialeffekter gjør 
eventyret virkelig. I Kværnerbyen blir det underholdning, 
dans, premier til beste kostymer og servering.

SANDVIKAKORET (dirigent Svein Erik Sagbråten) 
Koret feirer 80 år i år. Det er et stort kor med 45 aktive 
medlemmer. Korets repertoar er variert og spenner over 
mange sjangere fra klassisk til folkemusikk og jazz.

KVÆRNERs HISTORIE fortalt av tidligere Kværner- 
ansatt siv. ing. Ingebrigt Moum. Han forteller om utvik-
lingen av teknologi, løsninger og produkter fra 1800-tallet 
fram til moderne tid. Om hvordan Kværner og Aker bidro  
til utviklingen av det moderne Norge (elektrifisering, tre-
foredling, skipsfart, mekanisk industri og infrastruktur).


