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             NYHETSBREV APRIL 2015. 

  

Hei alle musikkvenner! 

 

Vi er kommer langt over midten av April !! Utrolig !!  

Tiden flyr men årstiden lover bedre og lettere tider. 

Så da er det bare å se fremover – og jammen har vi mye å se frem til i BBC!! 

 

Først og fremst gjør jeg oppmerksom på neste klubbkveld onsdag 6 mai – og der 

er virkelig ingen grunn til å bli sittende hjemme denne kvelden – 

den musikalske menyen er formidabel – Riff og Shadcasters – begge band med 

solid bakgrunn og mye sterk musikk å by på. 

Gå inn på BBC`s Facebook eller på BBC hjemmeside www.bergenbeatclub.com  

og se bilder og les hva Osmund skriver om disse supergode gruppene. Her får du 

vite litt om bandene - og skulle man ha andre planer på den 6. mai – så er der 

fremdeles tid til å endre på disse – dette vil dere ikke gå glipp av – det 

månedlige møtet i BBC er et «must» - vi skal «alle» der – og gleder oss til RIFF 

og Shadcasters. 

 

Hva annet skjer i BBC?  

Tja, det nye styret er i full gang med å tilpasse seg nye samarbeidspartnere og 

nye saker. 

Styret er nå utstyrt med to nye medlemmer – begge damer – Kirsten og meg 

selv, og vi finner oss vel til rette i denne sterke, effektive og sammensveisete 

guttegjengen. Vi glir rett inn i rytmen og vi har mye jobb og mange utfordringer 

å ta fatt på --- men jeg tror BBC er i trygge hender, for å si det sånn. 

http://www.bergenbeatclub.com/
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I år er det, innlysende nok, jubileet i Juni, som står i det nærmeste fokus for 

styret og arbeidsgruppen. 

Det som skal skje inne i Logen på den 13. juni i tidspunktet 19.00 og ca. 01.00 

skal være noe som de besøkende skal kunne huske i lang tid fremover. 

Disse timene skal være resultatet av alt det vi har jobbet for i et år nå. 

Møter, planer, musikere, scene-oppsett, program, mat, drikke, bordplassering, 

green-room for aktører osv. osv.  

Der er fremdeles noen få billetter igjen – så hvis du glemte å invitere naboen, 

svigermor, fjern slektning, kollega eller annen familie og venner – så har du 

fremdeles en sjanse å få presset inn disse på vår store musikk-fest i år. 

 

Ser vi litt lenger fram – så skjer der noe med BBC til høsten. 

To av våre meget trofaste medlemmer, samt tidligere medlemmer av styret i 

kortere og lengre perioder – Svein Arne Karlsen og Alf Lambrechts, har seriøse 

planer om å starte en «BBC – Kafe» hvor vi heldige BBC medlemmer og venner 

kan få en unik anledning til å besøke klubben en ekstra gang i måneden! 

Ideen til Svein Arne og Alf går i grove trekk ut på å samle så mange som mulig av 

våre medlemmer og venner på en kafe – selvfølgelig på Nøsteboden, og i denne 

settingen ser de for seg første lørdagen i hver måned. 

Tidspunktet vil da bli på dag/ettermiddagstid og formålet er å ta turen innom 

kafeen for en skikkelig musikkprat – høre på musikk som vi elsker – og ha 

skikkelige, gode musikk-samtaler. 

Musikken kommer til å bli spilt på et retro anlegg – og guttene ser for seg at det 

som spilles der, i stor grad blir levert av de besøkende selv. Her kan du ta med 

deg plater, kassetter og dele med andre venner og kjente på klubben, og dette 

kan på sikt bli en mulighet til å kikke inn i en skattkiste av det flere av våre 

dedikerte BBC venner har samlet opp gjennom årene. 

Mange har tatt vare på spesielle opptak, spesielle og sjeldne plater, kassetter -, 

ja til og med bilder, plakater osv. Snadder! 

Hovedinnholdet i disse kafe-møtene vil være en hovedgjest – en etablert artist 

med en spennende karriere/historie som vil på en levende måte vil fortelle om 

sitt liv og sin musikalske reise. 

Hovedgjesten vil kunne bergta publikum med sin historie og krydre med en 

ekstra gjest og små, musikalske innslag. 
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Vi får virkelige historier fra 60 tallet og oppover, fortalt av virkelige artister 

med virkelige historier om musikken, bandet, på scenen, bak scenen, reiser og alt 

det som fulgte med – spennende!!  

Jeg skal ikke røpe mer nå – og det blir jo opp til våre to kafe-gründere hvordan 

de vil gjennomføre dette – og mye er på planleggingsstadiet fremdeles – men 

satt i riktig regi, kan dette kan bli en styrke og en forsterkning av vår suverene 

klubb, det tror jeg ikke noen tviler på. 

Styret vil ta stilling til godkjenning av kafeen når alle planer er konkretisert på 

papiret og alle detaljer ligger til rette for kafe-start i september. 

Så følg med folkens – dette vil bli et unikt tilbud til BBC elskere – dette blir en 

del av BBC – ikke noe konkurrerende element – bare en utvidelse og forsterking 

av BBC.  

Håper jo at alle våre medlemmer og venner vil være med å støtte dette unike og 

spennende tiltaket. 

 

Så var det klubbkvelden 8. april på Nøsteboden. 

Det var min første kveld som gjenvalgt sekretær og Nyhetsbrevforfatter i BBC 

– etter år uten styreverv – og FOR en kveld det ble!! 

Ikke bare for meg og resten av styret – men for hver eneste en som var tilstede 

denne kvelden ble det en musikalsk gourmet aften. 

Det er noe eget med den klubben – noe med stemningen – publikum, både de med 

og uten medlemskap – musikerne og deres samspill med folket som er bare få 

meter fra dem, samholdet, vennskapet – en helt utrolig følelse av velvære å 

være tilstede på disse klubbkveldene, som nesten blir som å gå ut på en onsdag 

f  

 

Først på scenen denne kvelden var Sverre Faaberg & The Swinging Ballads ----  

å - ja, hva skal man si ???  

Profesjonelt fra A til Å – herlig repertoar – fantastiske musikere – særpreg og 

folkelighet i skjønn forening – instrumental og vokal fremførelse i en helt egen 

klasse – visualisert med personlighet - morsomme er de også – en skikkelig 

underholdningspakke med høyt musikalsk innhold, som trekker deg gjennom flere 

sjangre fra blues via rock til country, samlet under fellesbetegnelsen Americana.  

Vi bare nevne ; Cajun Moon, Kiddio, Johnny B Goode,  og, for den saks skyld, 

ALLE de andre låtene! Strålende! Vi vil ha mer! 

På scenen så vi:  
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Kjell Birkeland gitar og vokal – Thore Thorsen – bass og vokal – Leif August 

Larsen – trommer – Sverre Faaberg – vokal. 

Ekstrapoeng for stol og hatt. 
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Del 2 av kvelden ble ivaretatt av Samsara – legendarisk gruppe fra 70 tallet – 

som festet et godt grep om publikum og venner denne kvelden på Nøsteboden. 
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Herlig, kraftig og populært tok de oss med på sterk og fengende rock – med 

gjennomført og skikkelig spilleglede med utvalg av låter som satt godt i øret og 

kroppen. 

Mange musikere var på plass i salen på denne klubbkvelden og «musikk-politiet» 

virket overmåte fornøyd med gruppene på scenen denne kvelden! 

Samsara trakterte oss med supermusikk fra grupper som Cream, Procul Harum 

Steppenwolf m. fl.  

Mye flashback med ekte følelse og entusiasme for 70 tallet – jeg bare nevner 

noen av toppene: Strange Brew, A Salty Dog, Supernatural og Gimme Some Lovin’ 

(JA!!!)  

Med seg hadde de lånt gitarist og batterist fra gjengen som var på scenen før 

dem og Thore Torsen på gitar var faktisk et originalmedlem fra Samsara!!  

 

På scenen så vi: 

Frank Robert Bentzen – Keyboard og vokal – Thore Thorsen – gitar og vokal, 

Thor Herbert Hermansen – gitar og vokal, Per Pahr – bass og vokal – Leif August 

Larsen – trommer. 

Ekstrapoeng for engasjert og trippende bassist med mye innlevelse. 

Kom tilbake Samsara !!  
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Publikum i dyp konsentrasjon 
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Billett gjengen med det gode humøret 
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Da går dette Nyhetsbrevet mot slutten – der er MYE å se frem til – der skjer 

noe hele tiden i og rundt BBC. 

Jeg beklager at dette brevet kommer sent – men forkjølelse og ekstremt mye å 

gjøre får ta sin del av skylden – det blir bedre til neste gang!! 

Nå nærmer vi oss neste klubbkveld – onsdag 6. mai er det full rulle igjen. 

Vi gleder oss!!  

 

For Styret i Bergen Beat Club 

Berit S Faaberg, sekretær 

 

 

NB!!! 

Neste klubbkveld blir onsdag 6. mai 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 

denne og de påfølgende klubbkveldene for ikke å glemme 10 års jubileet 13. 

juni i Logen.  

 

NB! Første band begynner å spille ca. kl 1945.  
 

 

Følgende band spiller på denne klubbkveld i 2015: 

 

The Shadcasters og Riff 

 

En liten presentasjon av bandene følger: 
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The Shadcasters 

 

 
 

The Shadcasters startet opp som et rent Shadows band i 2008, men etter at 

bandet fikk med Knut Oscar Skaar og Gunnar Skutle på vokal så ble repertoaret 

lagt om. Bandet spiller for det meste vokal låter av: Robbie Williams, Rod 

Stewart, Chris Rea, Elvis, Creedence, Jace Everett, for å nevne noen.  

 

Bandet består i dag av:  

- Knut Oscar Skaar vokal/gitar 

- Terje Matre gitar 

- Jan Olav Breivik bass 

- Gunnar Skutle vokal/ key-board 

- Terje Skarsvåg leadgitar  

- Morten Skutle trommer 
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Riff 

 

 
 

Riff er et band som spiller variert gammelpop og rock. Repertoaret er basert på 

60 og 70 talls musikk, men vi har også nyere låter på repertoaret. Endel av 

sangene er laget av Jan Henrik Haugsøen, gitarist og vokalist. De godt voksne 

guttene har spilt i mange år i ulike band og har lang erfaring. Alle synger og vi 

legger vekt på flerstemt sang. 

  

Riff består av følgende musikere: 

- Jan Henrik Haugsøen, gitar og sang  

- Rune Kristensen, keyboard og sang 

- Terje Nilsen, gitar og sang  

- Tom Nilsen, trommer og sang 

- Stig Skauge, bass og 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.  

 

Med hilsen 

Berit S Faaberg  Osmund Kringstad    

Sekretær   Leder redaksjonsgruppen   


