
TORSDAG 4.4 KL 20.00 PÅ BACKYARD 
THE LOANSHARKS BLUES BAND med blues og rock’n roll.

TORSDAG 11.4 KL 20.00 PÅ BACKYARD 
Quiz med EDDIE THOMAS.

TIRSDAG 16.4 KL 20.00 I FYRHUSET 
KORTREFF med 
KAMMERKORET LeVoci med klassisk og folketoner.
MAXIME, vokalkvintett med moderne repertoar.
GAMLE OSLO KRO- og KIRKEKOR med sitt krorepertoar.

TORSDAG 25.4 KL 20.00 PÅ BACKYARD 
LARS BIRKELUND og venner med jazz som svinger. 
FRI ENTRÉ.
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THE LOANSHARKS BLUES BAND
leverer upretensiøs 12 bar blues, boogie og rock’n 
roll basert på fundamentet lagt av Muddy Waters, 
Elmore James, Otis Rush og Chuck Berry, og bygget
videre på av Fleetwood Mac, Rory Callagher, 
ZZ Top etc. Bandet består av Brian Chambers – 
bass og vokal, Jan-Erik Henriksen – trommer og 
Asle Kristiansen – gitar og vokal.

EDDIE THOMAS
er quizmaster på Backyard og holder sin fjerde 
runde med folkelige quiz. Møt opp som lag eller 
alene. Alle får være med. Vi oppfordrer igjen 
beboere og arbeidstakere i Kværnerbyen til å 
stille lag.

KAMMERKORET LEVOCI
er et blandet kor stiftet i 1999 og holder til sentralt 
i Oslo. Koret synger et bredt spekter av klassisk 
musikk og folkemusikk, ofte i nye og spennende 
arrangementer. Koret holder egne konserter, ofte 
med solister utenfra, i tillegg til at de har en rekke 
oppdrag. Dirigent er Marius Berg. 

MAXIME
består av fem erfarne og entusiastiske sangere fra 
Follo og Indre Østfold. Ensemblet synger i hoved-
sak a cappella og har et bredt repertoar av popu-
lærsanger fra 1950-tallet og frem til i dag. I tillegg 
produserer gruppen egne musikkshow. Musikalsk 
leder er Inger Thorbjørnsen. 

GAMLE OSLO KRO- OG KIRKEKOR
Gamle Oslo kro- og kirkekor ble etablert i 1986  og
har en sterk tilknytning til bydelen. Ola Sæther
tiltrådte som dirigent i januar 2010 og utfordrer 
og løfter kormedlemmene til stadig nye presta-
sjoner. Koret forbindes med variert repertoar og 
gode og humørfylte opptredener, så vel utendørs 
som innendørs. 

LARS BIRKELUND
er en allsidig vokalist og trommeslager som har 
spilt med en rekke artister som Jokke og Valenti-
nerne, Lars Beckstrøm og Oslo Radioorkester. Nå 
har han utgitt sin egen jazz CD, POLKADOTS AND 
MOONBEAMS. Besetningen på Backyard er Lars 
Birkelund – sang og trommer, Pierluca Taranta – 
gitar, Morten Krogh Hagen – bass, Per Willy 
Aaserud – trompet, Erik Bentsen – saxofon og 
Marit Skikkelstad – trombone og sang. 


