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          NYHETSBREV DESEMBER 2014 
  

Hei alle venner av BBC. 

Da er jule-jammen over for denne gang. Det var den 4 i rekken, og hvilken kveld 

dette ble. Først må vi få takke alle de 53 som stilte opp på musikkfronten og 

bidro til at dette ble den beste jule-jammen i klubbens historie. Så en stor takk 

til alle frammøte. Her var det faktisk ny rekord 166 stykker + 53 musikere er jo 

helt utrolig. 213 mennesker innenfor dørene er fabelaktig. 

Jeg tror jeg kan si med sikkerhet at her fikk alle høre hva de ønsket og 

forventet, pluss litt mer. Stemningen var elektrisk hele kvelden, og alle så ut 

som de hadde det veldig bra. Selvfølgelig blir der litt trangt, og veldig varmt 

med så mye folk, men hva gjør nå det?? 

Igjen må jeg få takke Leif Johan, Lennart, Alf og Willy for en kjempejobb med 

organiseringen av de forskjellige gruppene. STOR takk til dere. 

Dette var siste klubbkveld i 2014. Til sammen i år har der vært 1159 gjester 

som har besøkt klubben. Dette er ny rekord folkens. Vi må si oss meget godt 

fornøyd med året som er godt. Kvaliteten på musikken er jevnt stigende, 

kvaliteten på lyden er meget god takket være Jørn og Morten. Bredden på 

stilarter er god og som sagt publikum slutter opp om klubben som aldri før. 

For og si det litt forsiktig har vi vært dyktige, og styret i klubben fungerer 

veldig bra sammen med alle de som også gjør en stor innsats for at 

klubbkveldene skal bli så innholdsrik og god som mulig. Tusen takk til dere også. 

Som alle vet blir 2015 et jubileumsår for BBC. Lørdag 13. juni går feiringen av 

stabelen, og allerede nå er det aller meste på plass.  

http://www.bergenbeatclub.com/
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NB! 

Billetter til dette arrangementet vil bli lagt ut på hjemmesidene vår, under 

fanen billetter, så snart de som har forhåndsbestilt hos Berit Faaberg har 

fått kjøpt sine billetter. Alle disse vil få tilsendt en link fra Berit hvor en 

kan gå inn å kjøpe billettene en har reservert før vi legger ut resten av 

billettene til offentlig salg på hjemmesiden. Vi vil oppfordre alle som har 

reservert billetter om snarest å sende mail adressen sin til Berit så hun kan 

få sendt over linken for kjøp av billettene. 

 

Noen stemningsbilder fra Jule-jammen.  

   Som en kan se så er konsentrasjonen blant noen av artistene helt på topp. 

            

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205122223192132&set=gm.770747262974184&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205122269753296&set=gm.770747262974184&type=1
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 Her er det noen som smiler og koser seg og spørsmålet er hva disse 2                                             

 holder på med!!!! 

                   

 

         

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205122195991452&set=gm.770747262974184&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205122237512490&set=gm.770747262974184&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205122200591567&set=gm.770747262974184&type=1
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      Og noen gir alt!!!!!! 

               

               

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205122229272284&set=gm.770747262974184&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205122178631018&set=gm.770747262974184&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205122216871974&set=gm.770747262974184&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205122170190807&set=gm.770747262974184&type=1
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Og her har vi the brothers i full action!!!! 

 

Og som vanlig koser publikum seg. Kan det bli stort bedre??? 
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NB!!! 

Neste klubbkveld blir onsdag 7. januar 2015. Da er det på tide å 

få ristet av seg julefettet og innta en ny dose med 60-70 talls 

rock’n roll.  

 

Vi går nå inn i klubbens jubileums år og vi har mye å se frem til 

og glede oss til dette året. Håper å se alle våre musikkvenner på 

Nøsteboden på årets første klubbkveld og de påfølgende 

klubbkveldene for ikke å glemme 10 års jubileet 13. juni i Logen.  

 

PS! Det kunne vært artig om vi i jubileumsåret klarte å slå årets 

publikums rekord, så møt opp folkens og vær med å sette ny 

publikums rekord i 2015. 
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Bandene som åpner årets første klubbkveld i 2015 er: 

 

Løvstakken og Wild Horses 

 

En liten presentasjon av bandene: 

 

 

 

Løvstakken 

Løvstakken er inspirert av irsk og amerikansk folkemusikk, som står disse guttas 

hjerter nærmest. Løvstakken ble startet så tidlig som 1974 og som originalt 

spilte blue grass musikk. Etter hvert har bandet gradvis forandret repertoaret 

til mer Engelsk/Skotsk og Irsk folk musikk. 

I gamle dager spilte de med Teddy Nelson, Sverre Fåberg, Johannes Kleppevik 

m.fl. Rundt 40 musikere har oppigjennom tidene vært innom bandet. 

Løvstakken består i dag av: 

 

Benna Hauge: Gitar, mandolin, banjo  

Bandets grunnlegger 
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Per Halvorsen: Gitar, bass og lead vokal    

Også spilt med “Cato Sanden Band “ 

 

Stein Nilsen: Fele   

Også tidligere medlem av gruppene “Hole in the Wall” og “Cajun Gumbo”. 

 

Geir Alsaker: Gitar og vokal (ikke med på bilde) 

 

 

          ∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 

 

 

Wild Horses 

Wild Horses startet opp som nye Those Things i 1988 da 2 av de originale 
bandmedlemmene fra Those Things ønsket å begynne å spille igjen. Høsten 2005 
gjenoppstod originale Those Things og vi byttet da navn til Wild Horses. Vi 
hadde i mellomtiden spesialisert oss på Rolling Stones, så derfor Wild Horses.  
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I dag består repertoaret i hovedsak av det beste fra The Rolling Stones samt 
litt soul og blues. 
 
Bandet består av: 
- Rolf Hagen, vokal, fortid i Page One (Page One er våknet til livet igjen) 
- Osmund Kringstad, bass, fortid i originale Those Things (Those Things er også 
våknet til livet igjen) 
- Per Håkon Kjærstad, sologitar, fortid i originale Those Things 
- Tore Pletten, rytmegitar, ikke medlem av band i gamle dager men vanket i 
miljøet 
- Bjørn Eide, trommer, med lang fartstid i flere andre band 
- Kordamer: Åse Hellebø og Hanne Larsen, synger også i KorMix 
 

 

 

Da står det kun igjen og ønske dere alle en RIKTIG GOD JUL OG 

ET FANTASTISKT GODT NYTT MUSIKKÅR. 

 

 

  

 

 

Med julehilsen 

Arne Simonsen    Osmund Kringstad 

Leder i BBC.     Leder redaksjonsgruppen 


