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Egil A.Wyllers fylte 80 år 24. april 2005. Denne høyst originalt samling av ikke tidligere publiserte dikt og
sanger er en musisk kommentar til deler av filosofens enorme tankegods og produksjon. Boken er utgitt på
vegne av filosofen i forbindelse med markeringen av jubilanten. På en fortryllende måte knytter boken
sammen elementene kunst, teologi og filosofi til en bølgende vev av tonsatte dikt, som blir til et storslagent
bilde av Wyllers enhetsfilosofi.
En vakker bok, gjennomfarget et det store perspektivet, formulert i enkle tekster.
Nordic Tenors fortsetter å turnere med sin nye forestilling Con Amore i 2017, og det er nå lagt ut en rekke nye
konserter i spilleplanen. For billetter, klikk deg. Kammerkoret Con Spirito inviterer til stemningsfull
julekonsert i eventyrlige omgivelser i Akershus slottskirke. Dette blir tredje gang koret holder konsert i de.
Den forliste «Fjorden Cowboys»-skuten blir hevet og får ny eier – Vi dykket ned til «Con Amore» 2.
påskedag. Nå planlegger vi heving, sier Espen Koldal. Caprese/con Parma 109/129,-Mozzarella di Buffala,
bifftomater, oregano, basilikum og sorte oliven Antipasto all’Italiana 169,-Parmaskinke, fenikkelsalami,
buffala.

Fjorden Cowboys handler om bestekompisene Joar og Lothepus. De er født og oppvokst i Sørfjorden i
Hardanger, også kjent som fjorden Gud glemte. The Real Thing er et av Norges mest populære jazzband Her i
Askim har bandet vært gjester hos. Velkommen til våre hjemmesider! Her finner du alt du trenger av
informasjon om våre konserter og forestillinger. Meld deg på vårt nyhetsbrev, følg oss på. SANK: Den gamle
risørskøyten «Con Amore», kjent fra den populære TV 2-serien Fjorden Cowboys, sank først ved kaien
utenfor båtbyggeriet. Finn og kjøp billetter til F Chat Noir, OSLO på ticketmaster.no Ensemblet Tryllefløytene
- Lille speil på veggen der, hvem har flest likes i landet her?

