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             NYHETSBREV SEPTEMBER 2015. 
 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

Hei folkens !! 

Dette kommer til å bli et innholdsrikt Nyhetsbrev!! Og det blir delt i 3 deler!!  

Der er MYE å fortelle og å se tilbake på i den siste måneden – og egentlig hadde 

jeg tenkt å ta med alle «historiene» - men nå tenker jeg at i stedet for å få et 

eviglangt Nyhetsbrev med flere forskjellige innslag – så tar jeg for meg 

klubbkvelden den 2. september – så tar vi det andre etter hvert. 

Stemningen på klubben er helt ubeskrivelig – det er bare hyggelig, varmt og fylt 

av musikk-glede og vennskap. Og onsdag den 2. september var intet unntak. 

Stapp fullt av gode, dedikerte musikk-elskere som tok imot Mersey Team på 

scenen, som kveldens første innslag. 

Mersey Team ja – hva skal jeg si --- et band som har fulgt og vokst sammen med 

BBC fra første dag – for nå å fremstå som en uhyre dyktig, levende, 

engasjerende og underholdende gjeng. Hva er det ungdommene sier? Dritbra 

og/eller dødsbra – ok – gjerne det – samme hva vi kaller det – bra er det. Det 

gjør selvfølgelig noe med oss når vi blir presentert for den reneste minneboken 

fra den gang vi gikk på dans og svingte oss i armene til kjæresten eller andre 

sine kjærester, mens vi sang og nynnet med i: It’s All Over Now Baby Blue – 

When You Walk In The Room – Love You More Than I Can Say – Lonesome Town 

(!!!) osv. osv. osv. flashback etter flashback – To Love Somebody – Stuck On You 

(kveldens beste !!) og mange mange flere. 

Flott gjennomført for et begeistret publikum som lot seg forføre av sjarm og 

engasjement – flere tok «dansegulvet» i bruk og «bugget» og vugget, alt etter 

http://www.bergenbeatclub.com/
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hvilken melodi som ble spilt – og her er det faktisk ganske dekkende å si at «alle 

storkoste seg». 

Mersey Team var denne onsdagen i topp form og besto av: 

Jan Berg - vokal, Hans Hansen – gitar/vokal, Kjell Pedersen gitar/vokal – Anton 

Stephansen – tangenter, Helge Mjøs – bass/vokal/munnspill/ukulele, Audun 

Aadnevik – trommer. 

Takk Mersey Team – «Stuck On You»!! 
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Vi i BBC fikk en skikkelig nedtur da vi få dager før klubbkvelden fikk beskjed om 

at Heart Beats måtte avlyse sin opptreden på klubben, pga sykdom…… Vi vet at 

der var mange av oss som hadde sett frem til å høre Heart Beats – men sykdom 

bryter alle lover – og det var synd – men lite å gjøre med det.  

Og BBC er jo en unik klubb – og «våre» musikere og venner er bare helt utrolige 

– og på få timer stilte et annet band opp som erstatning for HB – og vi kan bare 

takke og bøye oss i støvet for den velvilligheten og viljen til å hjelpe – tviler på 

om andre klubber hadde kunnet prestere det samme. 

Og hva fikk vi??  Hadde vi ingen plan B??? Åh joda – det var nettopp det vi 

hadde – gruppen «No Plan B» stilte på kort varsel og reddet siste del av 

klubbkvelden for oss – No Plan B består av: 

Helge Olsen – gitar/sang, Ole Vaksdal – bass/sang, Rolf Thomsen – 

trommer/sang, Geir Mæhle – sang 

Trøkk og rock er bare noen av de ordene som stikker seg frem når vi skal 

beskrive disse guttene her. Energi og scenesjarm er noen andre som delvis 

dekker det vi så og hørte. Den nærmere 2 m høye vokalisten (MÅ være det, uten 

at jeg vet hva han måler) Geir – hadde både munn og mæ(h)le – og dro oss, med 

innlevelse og svært god vokal, gjennom ennå en musikalsk minnebok – som 

omfattet store låter som Old Time Rock’n Roll – Come Together – Wishing Well – 

While My Guitar Gently Weeps – Can’t Get Enough og en hel rekke andre – 

fremført på sikker, engasjert og entusiastisk måte. 

Vi i BBC må bare takke på det hjerteligste for innsatsen fra No Plan B – som 

rocket Nøsteboden og avsluttet klubbkvelden 2. september med sting og impact. 

(Beste norske ord jeg finner!!) 

Da, kjære musikkvenner er det bare å se fremover til neste møte – som er den 7. 

oktober. 

Til denne kvelden har vi sikret oss Bompengeringen og Yellow Tambourine – må 

bare si at Yellow Tambourine må jeg innhente litt mer opplysninger om – for der 

er jeg temmelig grønn – men ser jo på bildet at der er kjente og kjære som 

spiller – så her tror jeg vi får litt av en aften med disse to gruppene – det er 

bare til å glede seg!! 

Følg med på hjemmesiden til BBC og se Erik sine strålende, flotte plakater og 

oppdateringer – som informerer dere om hvem, hva og hvor. September har 

inneholdt så mye musikkhistorie, som er direkte knyttet til bl.a. BBC – ikke minst 
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BBC Café som hadde premiere lørdag 5. september – og som jeg skriver et eget 

innlegg om – følg med følg med – kommer premiere-reportasje ila en kort uke. 

Vi i styre og stell i BBC – ser klare og store fremganger for klubben vår – og det 

varmer! Våre medlemmer og musikkvenner er utrolige, positive og trofaste. Vi 

har plass til flere, og håper derfor at alle kan ta med seg noen venner som 

fortjener å oppleve et slikt miljø som vi kan tilby.  

Dessuten, hvis noen av dere har kontakt med, eller kjenner noen av dem som var 

med på å skape dette miljøet – mange av dem som gikk på Ricks i BBC’s første år 

– så ta dem med på Nøsteboden!! Vi savner dem!!  

Husk å følge med på siden her og hjemmesiden – der kommer mer!! 

Ha noen strålende høst-uker frem til vi møtes igjen   

 

Som vanlig koser publikum seg 
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NB! NB! Rock’n Roll weekend/Oktober- festival på 

Hardangerfjord hotell i Øystese 09.-11. oktober i regi 

av Bergen Beat Club og Hardangerfjord Hotell. 

 

 
 

Gå ikke glipp av høstens Rock’n Roll weekend i vakre Hardanger. Oppfordrer alle 

BBC medlemmer med venner og bekjente til å sette av denne helgenen og oppleve 

det beste av 60-70 talls musikken på Hardangerfjord Hotell. 

For de som ennå ikke har bestilt weekendpakke må dette gjørers raskt da det 

minker på rommene. 

 

WEEKENDPAKKE MED BILLETTAR: 

Dobbeltrom fre-søn, full pensjon og alle konserter kr. 2095,- pr. pers. 
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Tillegg for enkeltrom kr. 455,- 

(Konsert billettpriser kr. 150,- pr. kveld for gjester som ikke har kjøpt weekend 

pakke). 

Booking foretas direkte til Hotellet, tlf. 56 55 63 00 

Hotellet begynner å fylles opp, og det er kjekt å se at interessen for å være 

med er stor! Dette blir en kjempegøy helg.   

 

Det blir 4 band fra BBC og 2 band fra Hardanger som spiller: 

 

Fra BBC: 

Shadcasters 

UB60 

Geri & The Atrics 

Wild Horses 

 

Fra Hardanger: 

Last Explotion 

Lunick Five 

 

NB!!! 

Neste klubbkveld blir onsdag 7. oktober 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: 

 

YELLOW TAMBOURINE og BOMPENGERINGEN  
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Bergens nye Beatles gruppe har jeg hørt??? 
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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 

Osmund Kringstad    Berit Faaberg 

Leder redaksjonsgruppen   Anmeldelse av band 


