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             NYHETSBREV MAI 2015. 

  

Hei alle venner av BBC! 

 

Da er våren her for fullt sies det, men det er ikke bare meg som venter på sol og 

varme. Mens vi venter kan vi kose oss med et nyhetsbrev fra BBC. 

Sist klubbkveld hadde vi, som vanlig, to gode band på scenen. 

Først ut var RIFF, et band vi ikke hadde hørt så mye fra tidligere, men mange 

kjente fjes som spilte. 

Neste band ut var Shadcasters, og de har vi hørt tidligere på klubben.  

Les anmeldelse fra Vemund. 

 

Ellers nærmer neste klubbkveld seg med stormskritt. Dette er siste klubbkveld 

før vår store 10 års jubileumsfest den 13. juni, og den siste før ferien. 

 

Jubileumsfesten er så å si på plass, og kun små detaljer gjenstår før det braker 

løs. Det er viktig at dere kommer klokken 1800 presis. Dette for at mat blir 

servert fra 1800-19,30. Etter dette blir det ikke mulig og spise. Dette for at vi 

ikke skal ta vekk fokus på det som skjer fra scenen.  

 

Da ønsker jeg alle vel møtt på onsdag 3. juni til klubbens siste klubbkveld før 

ferien, og ikke minst til vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni. 

 

Arne Simonsen 

Leder i BBC. 

 

http://www.bergenbeatclub.com/
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Så var det klubbkvelden 6. mai på Nøsteboden. 

 

Kvelden startet med Riff. De har en gang tidligere besøkt oss, i juni 2013. Det 

var en av de få gangene jeg ikke var til stede, så jeg gledet meg til endelig å få 

høre dem.  

Forventningene ble innfridd. Det jeg fikk høre var et fint sammensatt program 

med artister som Beatles og Stones, krydret med enkle låter av Fogerty, Neil 

Young, Joni Mitchell, Torstein Flakne og Pink Floyd. De fikk også plass til to 

selvproduserte låter. Gjennomføringen var god, og publikum var fornøyd. 

Bandet består av: Jan Henrik Haugsøen, gitar og sang, Rune Kristensen, 

tangenter og sang, Terje Nilsen, gitar og sang, Tom Nilsen, trommer og sang, 

Stig Skauge, bass og sang. 
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Kveldens andre band var Shadcasters. De har spilt for oss noen ganger tidligere, 

blant annet i Arenum. Den gangen hadde de dansere med seg, det hadde de ikke 

denne gangen, så dansingen sørget derfor gjestene for selv. Når man har en 

vokalist som Knut Skår, er det naturlig at det presenteres noen Elvis låter. Så 

også denne gangen. Ellers bestod programmet av en herlig blanding av Chris Rea, 

Shadows, Beatles, Santana, Rod Stewart, CCR, Mostly Robinson, Jack Everett 

pluss noen fler. Et fint balansert program som ble utført til 19 i stil. Det trekkes 

litt for han fyren med sceneskrekk helt borte i kroken….. 

Bandet består av Knut Oscar Skaar vokal/gitar, Terje Matre gitar, Jan Olav 

Breivik bass, Gunnar Skutle vokal/ key-board, Terje Skarsvåg leadgitar og 

Morten Skutle trommer. 
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          Dansen i full gang 
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Og publikum koser seg 

 
 

Disse har det også gøy selv om noen av dem ser litt trøtte ut???? 
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NB!!! 

Neste klubbkveld blir onsdag 3. juni 2015.  

 

Vi er nå godt inne 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 på 10 års jubileet 13. juni i Logen.  

 

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

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 

 

Page One og Geri & the Atrics 

 

En liten presentasjon av bandene følger: 

 

Page One 

 
Page One startet opp i 1966/67 i kjelleren hos Harry Langøy i Florvåg. Han 

hadde slagverk og var dermed selvskreven. Andre medlemmer var Leif Stenfeldt 

gitar, Rolf Ericsson gitar og Rolf Hagen vokal. Etter hvert kom Terje Steen med 
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på bass. Det ble også utskiftinger. Harryen røk ut først til fordel for Helge 

Fredheim, selv om han hadde mye av anlegget. 

Navnet ble til da noen bandmedlemmer, sammen med Per Håkon Kjerstad, lette 

etter et godt bandnavn i en engelsk ordbok. På første side stod løsningen; Page 

One.  

Bandet spilte låter fra blant annet Spencer Davis Group, Beatles, Fleetwood Mac 

og Cream. Repertoaret i dag er mye det samme som den gang. 

Bandet består i dag av: 

- Rolf Hagen, vokal synger også i Wild Horses 

- Leif Steinfeldt, gitar 

- Einar Svendsen, gitar og vokal 

- Terje Steen, bass og vokal 

- Helge Fredheim, trommer 

 

 

 

Geri & the Atrics 

 
 

Geri & the Atrics ble dannet høsten 2012. Gruppen spiller i hovedsak rhythm 

blues – slik den ble introdusert av blant andre The Rolling Stones og The Beatles 

tidlig på 1960-tallet. Repertoaret til Geri & The Atrics består stort sett av de 
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samme låtene som ble spilt på Star Club i Hamburg, The Marquee Club i London, 

The Cavern i Liverpool og Scala i Bergen. 

Bandet består av: 

Arne Simonsen, vokal, var med i Hems fra 1972 til 2009.  

Leif Johan Larsen, gitar og vokal, spilte i Teen Beats i første halvdel av 1960-

tallet, og var senere med i flere andre 60-tallsgrupper, blant andre Hoolegans. 

Kai Innselset, gitar og vokal, startet sin karriere i Ålesund-bandet Pacific i 

1969, og var senere med i Jude. I Bergen spilte han i mange år i Helge Riises  

Kjell Madsen, bass og vokal, begynte i Løvstakken Stringband i 1976. Fra midten 

av 1980-tallet spilte han i nesten 20 år i bluegrass-gruppen Rikosjett, og fra 

1997 til 2006 var han med i Heimalandet.  

Leif August Larsen, trommer, begynte å spille på striledanser med Highflying 

Christmaspigs på 70-tallet. Han spilte to perioder i Salty Dog, og før og etter 

Sun Ra. De siste årene har han spilt med Hems og One Night Stand Band. For 

øyeblikket spiller han bare i tre band: The Forever Young Ones, Pi og Geri & the 

Atrics. 

 

 

 

 

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 

 


