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             NYHETSBREV MARS. 2015. 

  

Hei alle venner av BBC. 

Da er også mars utgaven av klubbkvelden over, og for en kveld dette ble. 

Vi var nærmere 150 mennesker i lokalene på Nøsteboden. 

Det er selvfølgelig gledelig at her var nærmere 90 ikke medlemmer, men 

spørsmålet mitt blir likevel hvor alle klubbmedlemmene var denne kvelden? 

Første gruppe ut var LUBECK. Gutta her strålte fra første strofe, og vi har vell 

aldri hørt de bedre enn hva tilfelle var denne kvelden. 

Neste gruppe ut var UB60. Ja, hva skal man si!! Veldig moro og både se og høre 

på disse gutta. Et virkelig proft band med en stor spennvidde på musikken. 

 

I skrivende stund har vi også avholdt vårt årsmøte. 

Jeg ønsker og takke Håkon Kleppe og Wenche Hjelle for en strålende jobb i BBC 

sitt styre i løpet av forrige periode. Stor takk også til Åshild. 

 

Nye medlemmer i styret ble Berit Faaberg, og Kirsten Vågene. Berit kjenner de 

aller fleste, og hun var også en av initiativtagerne til vår kjære klubb. Hun er 

også æresmedlem av BBC.  

Kirsten er en som vi har sett på klubben i flere år, og som alltid er med på våre 

arrangement. Hun tok utfordringen på strak arm. 

Vi ønsker begge to hjertelig velkommen til styrearbeid for BBC. 

 

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

begynner virkelig og fylles opp, så har du ikke billett, bør du nok skaffe deg en 

snarest. Husk at der blir ingen mulighet til å kjøpe ved døren. Trykk på fanen 

http://www.bergenbeatclub.com/
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billettsalg på hjemmesiden, www.bergenbeatclub.com, og så er du inne på 

Ticketco sine sider. Skroll 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 vill i år å sende ut en egen giro til de som var medlem i 2014, men ikke har 

fornyet i 2015. 

 

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. 

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. 

  

Neste klubbkveld er 8. april og da spiller:  

Sverre Faaberg & The Swinging Ballads og Samsara 

 

 Ønsker dere alle hjertelig velkommen. 

 

Vi sees på klubben 8. april. 

 

Arne Simonsen 

Leder i BBC. 
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Musikkanmeldelse klubbkvelden 4. mars 

Kvelden ble startet av LUBECK. 

Første gang jeg hørte Lübeck, ble jeg ikke imponert. Andre gangen forventet jeg 

ikke for mye, og da fikk jeg bakoversveis. Det låt meget godt, og siden har det 

blitt enda bedre. Nå som de har 40 års erfaring låter det suverent.  

Bandet består nå som den gang av Tom Nilsen, slagverk, vokal - Reidar Thyholdt, 

tangenter, vokal - Stig Skauge, bass, vokal - Lars Fauske, gitar, vokal.  

Kveldens program besto av låter av Eagles, Stones, Elton John, Steve Miller 

Band, Neil Sedaka, Pink Floyd, Huey Lewis and the News, Don Henley, Steely 

Dan, Tony Joe White, Elvis Presley og Muddy Waters. 

En stødig og god framføring, og en topp start på kvelden. 
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Andre band ut var UB60. 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 

og Øyvind Samuelsen - Trommer/sang.  

 

Kveldens musikk var originalt framført av Bruce Springsteen, Crosby Stills Nash 

Young, Lionel Richie, Eric Clapton, Eagles, Gary Moore, BB King, Cher, Prince og 

Dire Straits. 

Høydepunktet for meg var Parisienne Walkways, men her var rikelig å velge 

mellom. Med en slik erfaring, har de omtrent ingen begrensninger når det 

gjelder låtvalg. De kan velge fra øverste hylle, og det gjør de også. Meget godt 

program, og det var ikke mye å utsette på framføringen heller. 

Totalt sett en flott klubbkveld, og publikum koste seg.  
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NB!! Rock’n Roll Weekend på Brakanes Hotell i Ulvik helgen 24. – 

26. april, arrangert av Askøy Beat Club sammen med Brakanes Hotell. Dette 

er 5. gang vi arrangerer dette. I fjor ble dette en fantastisk weekend med 

utsolgt hotell og stormende jubel med et fullsatt kongressenter og flott vær 

første helgen i april. Vi satser på samme suksessen i år. Det blir 4 band fra 

Askøy Beat Club (ABC) og 2 band fra Bergen Beat Club (BBC): 

 

- Wild Horses, ABC 

- Page One, ABC 

- Those Things, ABC 

- 2nd Power Unit, ABC 

- Echoes, BBC 

- Max Miseries , BBC 

 

Weekend pris kr 2100 pr. person i dobbelt rom inkl. full pensjon. 

 

Sett av denne helgen og opplev en fantastisk helg i Ulvik på Brakanes hotel med 

den beste musikken fra 60-70 tallet. Vi legger opp til quiz i resepsjonen lørdag 

ettermiddag med ett av bandene. Dette har vært en formidabel suksess hvert 

år. Kontakt hotellet for reservering/bestilling av rom. Hotellet melder om stor 

interesse for arrangementet så ikke vent med å bestille rom. 

 

Bestilling av rom: www.brakanes@bhghardanger.no 

Tlf. 56526105 
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NB!!! 

Neste klubbkveld blir onsdag 8. april 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 fjerde klubbkveld og de påfølgende klubbkveldene for ikke å glemme 

10 års jubileet 13. juni i Logen.  
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NB! Første band begynner å spille ca. kl 1945.  
 

Følgende band spiller på årets fjerde klubbkveld i 2015: 

 

Sverre Faaberg & The Swinging Ballads og Samsara 

 

En liten presentasjon av bandene følger: 

 

Sverre Faaberg & The Swinging Ballads 

 

 
 

Sverre Faaberg er nå begynt på sitt 61år som artist og er fremdeles like aktiv.  

Gruppen består av Kjell Birkeland på gitar, Tore Thorsen på bass, Leif A Larsen 

på trommer og Sverre (Davy Dean) Faaberg på vokal. 

Samtlige medlemmer av gruppen har lang fartstid innenfor musikk, og er erfarne 

musikere. 

Musikken de spiller kalles Americana, som er en blanding av American standards, 

country, ren rock og blues. 
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Samsara 

 

 
 

Samsara ble startet i 1971. Fire av medlemmene hadde tidligere spilt sammen i 

Shandy. Første spillejobb var torsdag 18.11.71 på Åsane realskole.  

Samsara spilte på “striledanser” rundt om i Hordaland, men turnerte også i andre 

deler av landet.  

Har spillt sammen med flere kjente grupper. Var bl.a. på turne sammen med 

“Edgar Brougthen Band”, og hadde konsert sammen med “Middle of the Road” i 

Torghallen i Ålesund i 1972. 

3 av original-medlemmene er fremdeles med, og i tillegg har de fått med seg Per 

Pahr på bass, og Leif A. Larsen på trommer. 

Dagens besetning er: Frank Bentzen Sang – keybord • Tore Thorsen Gitar - sang, 

Thor Herbert (Hebba) Hermansen Gitar – sang • Per Pahr Bass - sang • Leif A. 

Larsen Trommer.  

Repertoaret består bl.a. av:  

East of Eden, Steppenwolf, Cream, Procul Harum, Wishbone Ash, Gary Moore og 

egne melodier. 
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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.  

 

 

Med hilsen 

Arne Simonsen  Osmund Kringstad   Vemund Grimstad 

Leder i BBC.   Leder redaksjonsgruppen  Anmeldelse av band 


