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             NYHETSBREV FEBRUAR. 2015. 

  

Hei alle venner av BBC. 

Tiden flyr folkens, og vi er midt i februar allerede. Våren nærmer seg med 

storm skritt. 

Klubbkvelden i februar var en kveld med stor K. Første gruppe ut var 

REFUGEES. For noen et nytt navn, men en del av musikerne har vi sett på 

klubben tidligere i andre sammenheng. 

Gruppe når 2 var hele Askøys gromgutter THOSE THINGS. 

Ikke mange som får mulighet på klubben til et ekstranummer, men det fikk disse 

gutta.. 

Billetter til 10 årsjubileum i juni ligger nå ute på hjemmesidene våre. Trykk på 

fanen billettsalg, og så er du inne på Ticketco sine sider. Skroll det ned og du 

kan ikke ta feil. 

Kontingenten for 2015 kan også betales via nettet, men om du ønsker og betale 

kontant på klubbkvelden, eller bare overføre til vår bankgiro, er selvfølgelig 

dette også mulig. Benytt kontonummer 3411 27 16418. 

Vi har også fått ny epost. Noter den ned om du har noe på hjertet. 

bergenbeatclub@gmail.com 

Til slutt har jeg en liten bønn til dere alle sammen. På hver klubbkveld har vi 

lydprøver med bandene som skal spille. 

mailto:bergenbeatclub@gmail.com
http://www.bergenbeatclub.com/
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Dette blir forstyrret av at veldig mange vil inn og sikre seg gode plasser. Dette 

lager litt problemer for oss, så vi er nødt til å bli flinkere på dette. Døren inn til 

rommet hvor musikken er vil ikke bli åpnet før lydprøvene er ferdig. Det er som 

regel mellom klokken 1900-19.15. 

Vi håper på forståelse for dette. 

Ikke glem årsmøte tirsdag 17. mars. 

Onsdag 4. mars kommer LUBECK OG UB60. Dette blir garantert en ny 

kjempekveld på verdens beste beat Club. 

Ønsker dere alle hjertelig velkommen. 

Vi sees den 4. 

 

Arne Simonsen 

Leder i BBC. 

 

 

Musikkanmeldelse klubbkvelden 4. februar 

Nok en fantastisk kveld i Bergen Beat Club. Kveldens artister var Refugees og 

Those Things.  

Vi startet med Refugees klokken 19.45. Det var bra med folk, og stemningen var 

god. Bandet består av Audun Ådnevik (trommer), Klaus Hvidtsten (bass, vokal), 

Tore Fyllingen (gitar, vokal), Svein Arne Østensen (gitar) og Haakon Meitzner 

(gitar, vokal). 
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Audun og Haakon kjenner vi fra før, de andre lærte vi og kjenne i kveld. Bandet 

er relativt ferskt, men musikerne har mange års erfaring. Kveldens program 

besto av låter av Tom Petty, REM, Beatles, Roger McGuinn, Bob Dylan, Neal 

Young og Rolling Stones.  

Breit og godt program, med en del låter vi sjelden hører. Liker sammensetningen 

og låtvalget, så dette var flott. 
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Kveldens andre band var Those Things fra Askøy. Det er 6. gangen de spiller for 

oss på klubbkvelder, så de kjenner vi godt. Bandet består fortsatt av Nils 

Andreassen (vokal), Per Håkon Kjerstad (gitar), Terje Pletten (sologitar), 

Osmund Kringstad (bass) og Eiliv Lønnheim (trommer og skrangling). 

   



 5 
 

 

Kveldens program besto av låter av Rolling Stones, Ray Charles, Animals, Van 

Morrison, The Band, Creedence, Otis Redding, Jimi Hendrix og Yarbirds. Det ble 

også plass til noen trad. låter, slike som det krangles om hvem som har laget. 

Vi har hørt Those Things mange ganger før, men vi har aldri hørt dem spille så 

godt. Godt driv, god presisjon og et godt og variert program. Det var faktisk slik 

trøkk og driv, at ene gitarforsterkeren tok fyr…  

Dette er en opptreden som vil bli husket. 
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Totalt sett en ny god klubbkveld. Slutter aldri å forundre meg over utviklingen i 

klubben. Vi har en drøss med gode band til å spille for oss, vi har byens beste 

lyd, vi har et flott lokale å møtes i, og vi har et fantastisk publikum som vet å 

sette pris på god musikk og gode prestasjoner. At vi selv på vinterdager med 

forferdelige føreforhold trekker så godt med folk, viser at vi har et godt miljø 

og et dedikert publikum. Greit å vite at alt arbeidet vi gjør blir satt pris på. Vi 

er enkelt og greit privilegerte.  
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Thor Herbert holder for tiden på med å sy sammen spilleplanen for høsten. Han 

er kommet godt i gang, men det er fortsatt noen ledige plasser. Band som ønsker 

å spille kan ta kontakt med han. 
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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 tredje klubbkveld og de påfølgende klubbkveldene for ikke å glemme 

10 års jubileet 13. juni i Logen.  

 

NB! Første band begynner å spille ca. 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 tredje klubbkveld i 2015: 

 

LUBECK OG UB60 

 

En liten presentasjon av bandene: 
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Orkesteret Lübeck har eksistert siden 70-tallet og alle dagens fire medlemmer 

har vært med siden den tiden. Da er det lett å se for seg noen utbrente karer 

som spiller på gammel vane, men dette er gutter som har beholdt den ekte 

spillegleden og flere av dem har trappet opp øvingen i senere år og spiller nå i 

flere band. Lübeck er jevnlig ute på spillejobber og gleder seg til nok en gang å 

få spille for den fine gjengen i Bergen Beat Club.   

Tom Nilsen, slagverk, vokal • Reidar Thyholdt, tangenter, vokal  

Stig Skauge, bass, vokal • Lars Fauske, gitar, vokal  

 

∞∞∞∞∞∞ 
 

 
 

UB60 har utspring fra bandet RagnarRock, som har eksistert i noen år med noe 

utskifting av bandmedlemmer opp igjennom årene. 

 

Dagens besetning:  Frank Robert Bentzen – Keyboard/sang 

Hans Helge Hansen – Gitar/sang 

Thor Herbert Hermansen – Gitar/sang 

Ragnar Hansen – Bass/sang 

Øyvind Samuelsen- Trommer/sang 
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Dagens besetning har spilt i blant annet i grupper som: Shandy – Samsara – Van 

Der Bilt og Elizabeth. Noen av medlemmene har vært profesjonelle musikere i en 

periode. Vi prøver å spille variert musikk som rock/blues/ballader etc. med vår 

signatur og sound. 

 

Repertoaret består bl.a. fra artister som: 

Bruce Springsteen, Lionel Richie, Eric Clapton, Chris Rea, Huey Lewis and the 

News, Gary Moore og Dire Straits. 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

Med hilsen 

Arne Simonsen  Osmund Kringstad   Vemund Grimstad 

Leder i BBC.   Leder redaksjonsgruppen  Anmeldelse av band 


