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          NYHETSBREV JANUAR 2015 
  

Hei alle venner av BBC. 

Da er juleribben og all annet knask historie for denne gangen. Nå er det tid for 

og riste av seg alt julefettet, og det begynte vi med onsdag 7. januar. Vi var 

spent på oppmøte denne kvelden, MEN DERE SVIKTER ALDRI. Vi var nærmere 

100 stykker inne på klubben denne sure regnfylte onsdagskvelden. Dessverre 

virket ikke det nye billettsystemet vårt optimalt, men det retter vi til neste 

gang. 

 

Mandag den 19. januar legges billetter ut på hjemmesidene til BBC klubb sitt 10 

årsjubileum. De fleste som hadde bestilt via Berit Faaberg har fått mulighet til 

og forhånds kjøpe, resten legges nå ut for salg. 

 

Kontingenten for 2015 kan også dere nå betale via nett. Gå inn på hjemmesiden, 

trykk på billettsalg og du kommer rett inn. Enklere kan det ikke gjøres. Vi gjør 

oppmerksom på at du selvfølgelig også kan betale i døren med kontant eller kort. 

Du kan også sette inn 250,- på kontonummer 3411.27.16418. Husk da og merk 

med navn. 

 

Onsdag 21. januar blir der en liten verdenspremiere på Nøsteboden. Da har 

Bergen Country Music Club si første klubbaften. Jeg vet at mange av de som er 

med her, også er medlem av BBC. Derfor syntes jeg at de som har anledning til 

og møte opp 21. januar bør vise sin begeistring og støtte disse flotte 

menneskene som har startet dette. 

 

http://www.bergenbeatclub.com/
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Da er det bare å møte opp onsdag 4. februar til årets andre klubbkveld med den 

beste musikken fra det gode gamle 60/70 tallet og igjen treffe alle de hyggelige 

menneskene som alltid støtter opp om vår flotte klubb.  

 

Arne Simonsen 

Leder i BBC 

 

 

Musikkanmeldelse klubbkvelden 7. januar 

 

Årets første klubbkveld er i havn. Var meget spent på hvordan den ville bli. 

Januar er tradisjonelt en treg måned, der folk er mette etter jul og nyttårs 

feiringer. Siden det også regnet vannrett, hadde jeg ikke tro på mye folk. 

Heldigvis tok jeg feil. Det ble bra med folk, og stemningen var god.  

Først ut var Løvstakken. Løvstakken består i dag av: Bernhard «Benna» Hauge 

(Gitar, mandolin, banjo), Per Halvorsen (Gitar, bass og lead vokal), Stein Nilsen 

(Fele) og Geir Alsaker (Gitar og vokal). Løvstakken er inspirert av Irsk og 

Amerikansk folkemusikk. De startet så tidlig som 1974 som et blue grass band. 

Etter hvert har bandet gradvis forandret repertoaret til mer Engelsk/Skotsk og 

Irsk folke musikk. I gamle dager spilte de med Teddy Nelson, Sverre Fåberg, 

Johannes Kleppevik m.fl. Rundt 40 musikere har oppigjennom tidene vært innom 

bandet.  
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Stilarten ligger litt på siden av hva vi normalt får servert i BBC, men de fleste 

satte pris på musikken. Tror det er første gang noen har spilt fiolin for oss. En 

god opptreden, med et lydbilde vi sårt trengte. Et godt program, som Benna fint 

sydde sammen til oss. Spesielt stilig at de også valgte å ta med en sang av 

Johannes Kleppevik. Liker at de lokale musikerne blir presentert i en slik 

sammenheng. 
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Andre bandet ut var Wild Horses.  

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

Håkon Kjærstad (sologitar), Tore Pletten (rytmegitar) og Bjørn Eide (trommer).  

Kordamer: Åse Hellebø og Hanne Larsen. 

 

 

Egentlig er vi privilegerte. Når et band melder avbud, har vi en del band som står 

klar til å steppe inn på kort varsel. Det var det som skjedde denne gangen. Wild 

Horses spilte for oss sist i oktober 2014, og det er ikke så lenge siden. Siden 

den gang har de gjort noen forandringer på programmet. De har puttet inn noen 

soul låter som krydder, og det var vellykket. De er dermed ikke et reint Rolling 

Stones Coverband lenger, selv om hovedvekten fortsatt tipper mot Stones. En 

stødig og god opptreden av ett av klubbens mest trofaste band. Ryktene sier at 

neste gang skal de også danse. Koreograf er på ønskelisten… 
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 Som vanlig koser publikum seg.  

 
 

Musikkanmeldelse og bilder Vemund Grimstad 
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Litt informasjon fra styret: 

 

Som de fleste nå vet så har vi nå tatt i bruk elektronisk billettsystem fra 

TicketCo, dvs. at en nå kan gå inn på hjemmesiden til BBC, og trykke på fanen 

eller knappen «Billettsalg», og vips der er du inne på siden til TicketCo og kan 

kjøpe billett til ønsket arrangement. Her vil vi ligge ut alle kommende 

arrangementer, som skal gå av stabelen både på Nøsteboden og andre 

arrangementer; www.bergenbeatclub.com/billettsalg 

 

Billetter til 10 årsjubileet blir lagt ut til offentlig salg 19. januar på BBC 

hjemmesiden og det er «først til møllen» prinsippet som gjelder. De som har 

reservert billetter hos Berit Faaberg har fått tilsendt en link med forkjøpsrett 

og har ved hjelp av linken kunnet gå inn på TecketCo å hente ut billettene sine. 

Det er de resterende billettene som nå legges ut for salg på hjemmesiden.  

 

NB! En kan nå også betale/fornye årskontingenten for 2015 ved å gå inn på 

knappen Billettsalg på hjemmesiden og trykke på BBC Medlemskontingent 

2015. Det blir da på samme måte som om en kjøper en billett til et 

arrangement. Medlemskort kan en hente i døren på Nøsteboden i forbindelse 

med klubbkveldene. 

 

Programmet for 10 års jubileet blir i grove trekk som følger: 

 

Arrangementet er delt i to deler. Del 1 er avsatt tid til max 8 grupper som 

spiller 3 låter. Del to er dans med tre band som fordeler tiden for dansen. 

Billettpris er kr. 470,- for ikke medlemmer og kr. 400,- for medlemmer. 

Avgift for betaling over Ticketco. Mat på inngangsbilletten. Drikke må  i 

forbindelse med klubbkveldene derkjøpes av Logen. 

 

Foreløpig tidsplan: 

Kl. 18:00 dørene åpnes 

Kl. 19:00 showdelen kan starte på video kanon og lerret.  

Kl.19:30 band spiller 3 oppvisningslåter hver 

Kl.21:30 Rigging til dans 

Kl.22:00 Dans med 3 band i tur 

Kl.01:00 (eller senere) slutt. (I følge Logen har de til kl. 03:00, alt ferdig 
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og ute.  

 

Plakat og et mer detaljert programoppsett kommer. 

 

Informasjon fra Redaksjonsgruppen 

 

Redaksjonsgruppen i BBC jobber fortiden med å gjøre BBC sin hjemmeside mer 

levende og interessant slik at alle våre musikkvenner og andre som er interessert 

i hva vi holder på med skal få lyst til å besøke siden. 

 I dag er det stort sett plakater og bandpresentasjoner for kommende og 

avsluttede arrangementer som ligger her. Dette vil vi gjøre noe med og splitter 

derfor nå opp annonseplakatene med musikkhistorier og blogger som vi legger 

innimellom plakatene.  

Det er lagt ut Historier og Skandaler om The Rolling Stones av Osmund 

Kringstad, som ligger under plakaten for neste klubbarrangement på 

Nøsteboden. Videre nedover på forsiden, under hver plakat, er det lagt ut 

interessante blogger av Are Steganes, Lasse Berntzen, Oddvar Ruud, Trond 

Blindheim, Erik I. Blindheim og The Grateful Dead, av Thorstein Selvik og 

Vemund Grimstad. Dette er virkelig noe dere bør ta dere tid til å lese.  

 

For å holde siden levende ønsker vi at alle våre medlemmer og andre 

musikkvenner, som har historier eller blogger innen musikkhistorien dere ønsker 

å dele med andre, sender dette over til undertegnede på mail adressen; 

osmundk@broadpark.no, så skal vi få lagt dette ut på hjemmesiden vår. 

Link til BBC sin hjemmeside; www.bergenbeatclub.com. 

 

 

NB!!! 

Neste klubbkveld blir onsdag 4. februar 2015.  

 

Vi er gått 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 andre klubbkveld og de påfølgende klubbkveldene for ikke å glemme 10 

års jubileet 13. juni i Logen.  
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PS! Det kunne vært artig om vi i jubileumsåret klarte å slå 

publikumsrekorden for 2014, så møt opp folkens og vær med å sette ny 

publikums rekord i 2015. 

 

NB! Første band begynner å spille kl 1945.  
Vi har blidt enige om å begynne spillingen litt tidligere og heller 

slutte litt før da det viser seg at folk begynner å gå i ti halv 

ellevetiden.  

 

 

Følgende band spiller på årets andre klubbkveld i 2015: 

 

Refugees og Those Things 

 

En liten presentasjon av bandene: 
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Vi er 5 voksne karer i alderen 40 – 67.  Vi startet opp for vel 1 år siden. 

 

Navnet tatt fra Tom Petty låten "Refugee", som gir en indikasjon på musikalsk 

stil; Tom Petty, R.E.M., Bob Dylan, Neil Young. Spiller annet også, men prøver å 

holde oss til litt kjente låter. 

 

Bandet består av: 

  Audun Aadnevik - Trommer 

 Klaus Hvidsten - Bass/Vokal 

Tore Fyllingen - Gitar/Vokal 

 Svein Arne Østensen - Gitar 

 Haakon Meitzner - Gitar/Vokal 

 

    

    ∞∞∞∞∞∞∞ 
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Those Things 

Those Things ble startet hjemme hos Kjærstad i Florvåg tidlig høsten 1964 og 

regnes som Askøyrockens grunnleggere og det første bandet som spilte utenfor 

Askøy. Det er mye god nostalgi i dette bandet. Bandet ble oppløst i 1969.  

60-tallets Those Things besto av: 

 

Nils Andreassen, vokal  

Per Håkon Kjærstad, gitar  

Terje Pletten, sologitar  

Osmund Kringstad, bass  

Åsmund Ulvenes, trommer.  

 

I 2005 ble Those Things gjenforent med sin originale besetning. Bandet spiller i 
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dag mye av det samme repertoaret som den gang. Repertoaret består av den litt 

røffere siden av 60 tall musikken med låter fra blant annet; Them, Yardbirds, 

Animals, tidlig Stones, Pretty Things, Jimi Hendrix osv. 

 

Bandet består i dag av de samme musikerne med ett unntak:  

Eiliv Lønnheim har overtatt trommene.  

 

 

 

 

Med hilsen 

Arne Simonsen  Osmund Kringstad   Vemund Grimstad 

Leder i BBC.   Leder redaksjonsgruppen  Anmeldelse av band 


