
 1 
 

 

 

             NYHETSBREV JUNI 2015. 

 

Klubbens leder har ordet:  

Hei alle venner av BBC. 

Da er sommeren her for fullt…sies det. Vi har avholdt en klubbkveld i juni, og 

ikke minst et fantastisk 10 årsjubileum. Når det gjelder selve jubileet vil jeg 

bare få takke alle de som var involvert i dette arrangementet. Dere gjorde alle 

dette til en virkelig minneverdig kveld for oss alle sammen. Jeg vil også igjen få 

gratulere Bjørn Stokke og Leif Johan Larsen, som denne kvelden fikk BBC sin 

ærespris. Dette er de begge to meget vell fortjent for alt de har gjort for vår 

kjære klubb. Referat fra kvelden har Berit skrevet på en aldeles fremragende 

måte. 

Siste klubbkvelden før vi tar en liten sommerferie ble avholdt onsdag den 3. juni. 

Kveldens to band var Askøygruppen Page One og Gari & the Atrics. Her var det 

virkelig god stemning fra første gitarriff til vi var ferdige rundt 22,30. Veldig 

gøy og få spille på klubben til et så engasjert publikum. 

Berit har også mer fra denne kvelden i nyhetsbrevet sitt. 

 

Da står det kun igjen og få ønske dere alle en riktig god sommer, og husk neste 

klubbkveld den 2. september. 

Er vi riktig heldige er det ikke mye om og gjøre før der blir lørdagscafe’ på 

Elgen. Gled dokkar !!!! 

  

Arne Simonsen 

Leder i BBC. 

 

http://www.bergenbeatclub.com/


 2 
 

Klubbens sekretær, Berit, overtar ordet: 

 

Hei igjen alle !!! 

Sommeren er her – i alle fall sier månedsnavnet det – juli – 

Vel – uavhengig av vær og månedsnavn – så er det her vi er. Sommer 2015 – 

Ja - jeg vet at vi har vi har kommet ved veis ende i denne sesongen og vel så det 

– og det er vel ikke å stikke under en stol at i første halvannen uke av juni var 

det 10 års jubileet som spilte hovedrollen i BBC. Forberedelser og detaljer ble 

mye for flere av styre og arbeidsgruppe medlemmer – og det ble jobbet intenst 

med å få en best mulig markering av BBC’s 10 år. 

 

Og det ble en braksuksess! Det er klart at det øker tilfredsheten å la en slik 

begivenhet gå av stabelen med den presisjonen og det programmet som 350 

mennesker var vitne til denne lørdagen i juni.       

11 band på scenen – 8 i showdelen og 3 i danse-delen – sceneskiftene gikk som 

smurt og alt fungerte. 

 

Når showdelen var ferdig og publikum og musikere fikk en liten pause – kunne vi 

titte på klokken og konstatere at der var 4 minutter forskyvning av den oppsatte 

program-tiden! DET står det respekt av!! 

 

Lydfolket skulle vel egentlig hatt et eget kapittel – men jeg tror at både de og vi 

er fornøyd med å vite at dyktigere og bedre lydfolk, er det sjelden man finner. 

Uhyre gjennomførte i det de holder på med – og de er våre faste, trofaste – de 

kjenner oss- de kjenner klubben, de kjenner musikerne – de ar alltid like positive 

og hyggelige, og de leverer den beste lyden for våre band hvor vi måtte befinne 

oss – så takk til Morten og Jørn som toppet opplevelsen for våre fantastiske 

musikere og publikum på denne fest-kvelden.  

 

Men kjære alle dere musikk-venner – dette Nyhetsbrevet skal handle om 

klubbkvelden som vi hadde på Nøsteboden den 3. juni – altså 10 dager før den 

store lørdagen. 

 

Og kjære alle dere medlemmer, ikke-medlemmer, musikkvenner og alle andre, la 

det aldri være noe tvil om at det er klubbkveldene, første onsdag i hver måned, 

er selve livsnerven vår. 
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Våre klubbkvelder er hjerteroten til klubben og det er på grunn av disse gode 

musikk-kveldene vi kan virkeliggjøre slike fester som 10 års jubileet. Her henter 

vi inspirasjonen og her klekkes ideene til større og mindre musikk-eventer. Det 

er klubbkveldene med den gode stemningen, fullt hus og knallbra musikk som gir 

grobunn for en unik og fantastisk klubb, som etter vår mening, er den absolutt 

beste i sitt slag i landet, og det er kanskje ikke så rart, for det er også meget 

mulig at det er den eneste.  

 

Og den 3. juni var ingen unntagelse. Sesongen ble avsluttet med en strålende 

klubbkveld. 

 

Først på scenen denne kvelden så og hørte vi Page One – Askøy gruppe med alt 

det innebærer av kvalitet og gjennomførelse. Vokalist Rolf Hagen loser oss trygt 

og veldig sjarmerende gjennom en herlig rekke med udødelige låter – og det 

gjøres på energisk, folkelig og gjennomført sikker måte. 

 

Page One går rett på sak og starter med show-stopperen – Take This Hammer – 

vi blir dratt inn i det – og kveldens nivå er satt og stemningen stiger og stiger – 

og vi nyter hver tone – gjennom låter som Keep On Running – Lady Madonna – 

Baby I Love Your Way – Maggie May (JA!!!!) og mange andre nostalgiske låter og 

artister fra langt tilbake og ikke så langt tilbake – Rod Stewart, Fleetwood Mac, 

Beatles osv. Denne gruppen vet å velge stoffet sitt med omhu – låtvalget sitter 

der det skal – lett å like – lett å høre på – langt langt over gjennomsnittet utført 

– de er bare så gode !!  

 

Vi hadde en fin stund med venner og kjente – så mange mange takk til Rolf, Leif, 

Einar Terje og Helge – vi gleder oss til neste gang. 
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Etter en liten ventetid ved en overfylt bar – kan vi igjen sette oss eller stå – for 

å høre og se en ny gjeng på scenen. 

 

Navnet: Geri And The Atrics 

Jeg skal avstå fra forsøk på å tolke eller forklare navnet akkurat nå – kanskje en 

annen gang – når jeg har bedre tid - spennende er det i alle fall, men det som er 

enda mer spennende er gruppen som entrer scenen etter pausen …. 

 

Geri & co består av Leif Johan Larsen – legendarisk BB musiker/gitarist fra 60 

tallet – nå også æresmedlem i BBC (men det visste han ikke denne kvelden!) – 

Leif August Larsen – trommis og lang fartstid med trommestikkene, Kjell Lund 

Madsen - bassist fra øverste hylle – med erfaring i flere musikkretninger og gir 

en ekstra dybde til gruppen med sitt bass-spill, gitarist «extraordinær» - fra 

Ålesund - navn Kai Inselset. 

Bak mikrofonen har vi gruppens vokalist som heter Arne Simonsen og er ikke 

bare en habil og fascinerende vokalist med stor musikalsk bredde – men også 

denne klubbens leder – vi må jo bare se det som en ekstra bonus å ha en 

klubbleder som er så dyktig innenfor den musikken som denne klubben averterer 

for! Heia Arne! 

 

Også denne gruppen hadde i likhet med Page One, tilstedeværelse, groove og 

trøkk og fikk oss med fra åpningen med en imponerende utgave av Shakin’ All 

Over – og dro oss videre helt til avslutningen – They Call Me The Breeze – via 

bl.a. Heart Of Stone – Cadillac – Roll Over Beethoven – You Really Got Me 

(Blinkskudd!) 

 

Under hele kvelden fikk våre kjekke gutter på scenen akkurat den lyden de 

trengte for å toppe opplevelsen. Takk Morten og Ørjan!!  
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Som vanlig koser publikum seg 
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Vår alles kjære Mirela styrer baren med sitt gode smil 

 
 

 

Denne kvelden på Nøsteboden var av topp kvalitet og ga løfter om mange gode 

opplevelser av samme type. Disse kveldene – den første onsdagen i hver måned – 

er av stor viktighet for oss å ta vare på – denne dagen betyr mye for mange av 

oss – og for å bevare stemningen, samholdet, musikerne og vennene – så er det 

veldig viktig at vi alle går når vi kan – og at vi melder oss inn som medlemmer av 

klubben – det vil alltid være fordeler å hente for medlemmer – det skal lønne seg 

å være medlem av BBC – og vi i styre og stell får de midlene vi trenger til å 

fortsette å glede hundrevis av mennesker og trofaste besøkende. 

 

Vi sier selvfølgelig hjertelig velkommen til dere også – dere som bare vil stikke 

innom en gang i blant og som betaler full pris for å komme inn – vi setter pris på 

hver eneste musikkelsker – og bare vi kan gi deg det du er ute etter – unik 

musikk i et unikt miljø med unike mennesker og med levende, mange av dem 

legendariske musikere på scenen – bare få meter fra deg! 

 

Og tenk på det folkens – når dere ila sommeren kanskje ligger på solsengen i 30 

gr. C – og leser dette som pga. diverse inntrufne omstendigheter nærmest må 
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betegnes som er «ferie-brev» - så kan dere lukke øynene og faktisk glede dere 

til mørkere og kaldere tider – september f.eks. – alt pga. Bergen Beat Club! 

Da må dere alle ha en forhåpentligvis fortsatt en type sommer – avhengig av 

hvor dere er. 

Ønsker dere alle sol og god musikk!!  

 

For BBC –  

Berit – Sekretær 

 

 

 

NB!!! 

Neste klubbkveld blir onsdag 2. september 2015.  

 

Vi har mye å se frem til og glede oss til resten av dette året. Håper å 

se alle våre musikkvenner på Nøsteboden på denne og de påfølgende 

klubbkveldene. 

 

 

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

 

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 

 

Arne Herstad & The Heartbeats og Max Miseries  
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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   Berit Faaberg 

Leder i BBC.   Leder redaksjonsgruppen  Anmeldelse av band 

 


