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NYHETSBREV OKTOBER 2014 
 

Hei alle musikkvenner i BBC. 

 

Da har vi allerede vært på klubben to ganger siden sommeren, og høsten har for 

alvor satt sitt preg på været ute. Siste klubbkveld fordelte antall solgte 

billetter seg slik, 51 medlemmer og 37 ikke medlemmer. Kanskje litt i minste 

laget men vi får skylde litt på drittværet denne kvelden, men dette tar seg nok 

opp utover høsten vil jeg tro. Vi har gode to mnd. igjen av dette året, men to 

utrolig spennende måneder med tanke på klubbkveldene, som i desember blir 

årets høydare med jule jam. Gutta er godt i gang med arbeidet til årets jam, og 

det er bare og glede seg. 

Da er det bare å nyte høstkveldene med mye stearinlys, og gjerne lytte til god 

musikk, men husk og møte opp onsdag den 5. november til Norges beste 

Beatklubb. 

 
 

Så over til kveldens band: 

 

Kveldens første band var Mersey Team. Siden sist har de blitt forsterket med 

Anton Stephansen på tangenter. Bandet består ellers av Jan Berg (vokal), Helge 

Mjøs (bass), Rune Stigen (trommer), Kjell Pedersen (gitar) og Hans H. Hansen 

(gitar).  

Dette er 8. gang de spiller på klubben, så vi kjenner dem godt. Det nye denne 

gangen, var lydbildet. Siden Anton kom med, ble det ett tettere og mer kompakt 

lydbilde. De beveget seg også mer mot pop/danseband sjangeren, selv om 

http://www.bergenbeatclub.com/
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låtvalget skulle tyde på Rock’n Roll. Vi fikk servert låter som tidligere var 

framført av bl. a. Stones, Elvis, Kinks og Rickie Nelson, for å nevne noen. 

En stødig og grei åpning av kvelden. 
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Kveldens Andre Band var Wild Horses fra Askøy. Også dette bandet kjenner vi 

godt fra før av. Deres tolkning av Rolling Stones svinger det godt av. Som vanlig 

leverte de varene denne gangen også. Stødig og god gjennomføring, og alle var 

fornøyd.  

 

 
 

Bandet består fortsatt av Rolf Hagen (vokal), Osmund Kringstad (bass), Per 

Håkon Kjærstad (gitar), Tore Pletten (gitar), Bjørn Eide (trommer) og Åse 

Hellebø og Hanne Larsen korer. 
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Kveldens siste band var Cavemen. Det er ganske nøyaktig tre år siden de sist var 

på besøk hos oss. De framfører det jeg kaller gitar rock, originalt laget av 

artister som John Mayall, JJ Cale, Lynyrd Skynyrd, Gary More, Roy Orbison og 

ZZ Topp. Til og med en Hendrix låt fikk de plass til.  

Det er ikke så ofte vi hører denne musikken på klubben, så derfor koser jeg meg 

ekstra når det skjer. Spesielt når det er slik kvalitet på fremføringen. La oss 

håpe det ikke tar 3 år før de kommer igjen….. Bandet består av Odd Arne 
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Kjøsnes (solo gitar), Jan Rude Bjørke (bass), Einar Tvedt (vokal), Henning 

Bødtker (rytmegitar) og Odd Magne Johansen (trommer) 
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* * ** * * 

 

 

En liten rapport fra styret: 

 

NB! NB! Rock’n Roll weekend/Oktober- festival på Hardangerfjord 

hotell i Øystese 24.-26. oktober i regi av Bergen Beat Club og 

Hardangerfjord Hotell. 
 

Gå ikke glipp av høstens Rock’n Roll weekend i vakre Hardanger. Oppfordrer alle 

BBC medlemmer med venner og bekjente til å sette av denne helgenen og oppleve 

det beste av 60-70 talls musikken på Hardangerfjord Hotell. 

For de som ennå ikke har bestilt weekendpakke må dette gjørers raskt da det 

minker på rommene. 

Pris på weekendpakke i dobbeltrom kr 1.950,- pr. pers, inkludert alle måltid 

f.o.m. middag fredag t.o.m. frokost søndag. Inngang til konsert fredag og lørdag 

er inkludert i prisen. Hotellet begynner å fylles opp, og det er kjekt å se at 

interessen for å være med er stor! Dette blir en kjempegøy helg.   
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Det blir 3 band fra BBC og 2 band fra Hardanger som spiller. 

Fra BBC: Those Things, Gerri & The Atrics og UB60 

Fra Hardanger: Lunick Five og Last Explotion 

 

For bestilling av rom ta kontakt direkte med hotellet på tlf +47 56556300 eller 

send epost til sissel@BHGhardanger.no om du ikke har bestilt enda. 

 

Ellers så er komité for jubileet gått i gang med sitt arbeid. Rapportene sier at 

de er godt i rute, og stemningen er på topp, se rapport fra Berit på facebook. Vi 

føler oss alle trygg på at dette blir en stor og fin markering av klubbens 10 år 

markering. 

Jule jam blir det også i desember. Nærmere bestemt onsdag 3. desember. 

Vi er så heldige at de samme personene som har vært med på dette siden vi 

startet med jule jam også i år har sagt seg villige til og bruke tid på å skaffe 

musikere til dette arrangementet. Stor takk til Willy, Leif Johan og Lennart. 

 

∞∞∞∞∞∞ 
 

Neste klubbkveld 5. november spiller:   

- No Plan B 

- Bompengeringen 

- Diamonds 

En liten presentasjon følger her:  

 

No Plan B er et Bluesrock band som spiller musikk fra 60-70 og 80 tallet fra 

Eric Clapton, Derek & the domino, Johnny Winther, Fleetwood Mac, Walter 

Trout og mange flere. 

Bandet består av fire rutinerte musikere med lang erfaring fra mange band fra 

tidlig på 70 tallet og frem til i dag: 

- Asbjørn Helda. l Gitar/sang 

- Lars Olsen. Gitar/ sang 

- Ole Vaksdal.  Bass/vokal 

- Rolf Thomsen.  Trommer/vokal 

mailto:sissel@BHGhardanger.no
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Bompengeringen har spilt sammen, som kvartett, siden høsten 2013. I den 

senere tid er bandet blitt forsterket med tangenter. Bandet spiller en miks av 

pop og rock, ispedd litt blues og egenkomponerte låter. 

 

Bandet består i dag av: 

- Helge Høgh – Gitar, vokal, har spilt med: The Thunders. 

- Alf E. Lambrechts – Bass, vocal, har spilt med: Immitation Lace, Laxevaag 

Forbrugsforræning, Under Cover (USA), Shades of Blues (USA), Shades of 

Blues m/Hungry John (USA). 

- Magnus Monstad – Gitar, vokal, har spilt med: Larsen å Di. 

- Terkil S. Pedersen – Trommer, har spilt med: Cold Turkey, Night Life, Three 

Generation 

- Svein Arne Karlsen – Tangenter, har spilt med: Gold Fish, Steinar & The 

Sharks, Blues Corporation, Ola 3, Sponk, Sometimes Seven, Rhythmic Six. 
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Diamonds var et populært rockeband på 60-tallet i Bergen. Helge Christiansen 

og Tore P. Olsen var med å etablere bandet i 1963. De spilte 

også i 60-tallsbandet «Apache». Romar Ekerold spilte i flere band bl.a. «El 

Toledo» og «Heart Beats» som også er i aktivitet nå. Karl Jakob 

Hellandspilte i «Sharks» på slutten av 60 og begynnelsen av 70-tallet. Han hadde 

også gjesteopptreden i «Blue Experience».  

Dagens gjeng startet opp i 2009. Diamonds har gitt ut en CD, «Diamonds 

Forever» som de er litt kry av.  

 

Bandet består i dag av: 

-  Romar Ekerold slagverk/sang 

- Tore P. Olsen bass  

- Helge Christiansen sologitarer/sang 

- Karl Jacob Helland rytme gitar/sang 
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Og vi tar med betalingsoppfordringen denne gangen også:  

Ved innbetaling av kr 250 til konto nr. 3411.27.16418 får du redusert pris på 
inngangsbilletten (kr 100 i motsetning til kr 150) og du støtter en kjempefin 
klubb med godt miljø for oss som er glade i 60- og 70-tallsmusikken.  

 
 

 

For Bergen Beat Club                                           Anmeldelse av band:  

Arne Simonsen                                                     Vemund Grimstad 

Osmund Kringstad 


