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             NYHETSBREV OKTOBER 2015. 
 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

Hei igjen folkens !! 

Det er bare få dager til ny klubbkveld på Nøsteboden!! BBC inviterer til nok en 

herlig musikk/vennekveld med skikkelig tilbud på musikkfronten – vi skal oppleve 

Diamonds og Access Denied!! Blir helt topp dette – alle hjerter gleder seg – så 

husk onsdag 4. november!!  

MEN, tradisjonen tro – så har vi ikke tenkt å glemme vår forrige klubbkveld den 

7. oktober – som ble et ordentlig musikk-kick – med Bompengeringen og Yellow 

Tambourine!! 

Kjente, kjære, flotte musikere på scenen – inspirerende, imponerende, 

engasjerende og ikke minst underholdende for en fullsatt Nøsteboden. 

Musikken åpner med Bompengeringen (artig navn) – som har en flott besetning og 

et heftig repertoar. Variert, gjennomført med egen personlighet og massevis av 

spilleglede kunne vi høre lett gjenkjennelige låter som f.eks. This Is My Life – 

These Boots Are Made For Walking – Satisfaction – He Was A friend Of Mine – 

Hallelujah(!!!), Wild Horses og mange flere herlige gjenhør. Bompengeringen 

avsluttet sin spilledel med kvelden mest opplagte sannhet «for Livets Glade 

Gutter går solen aldri ned». Livets Glade gutter – nei – Bompengeringen består 

av Magnus (Monstad) gitar/sang – Helge (Høgh) gitar/sang – Alf (E Lambrechts) 

Bass/sang – Svein Arne (Karlsen) Keyboard/sang – Terkil (Pedersen) trommer. 

Gruppen har en ustoppelig spilleglede som smitter utover i salen på Nøsteboden 

og de har helt klart et ståltak på publikum som følger begeistret med i rytmene. 

Det er hyggelig å se Alf (Lambrechts) med sin hvite manke og sin hvite bart midt 

i en gruppe som underholder mennesker i BBC. Alf’en har vært trofast medlem 

http://www.bergenbeatclub.com/
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av klubben siden starten og var i en periode i styret – for nå å være leder av 

BBC’s intime lørdags-klubb «BBC Café» – som har hyggelig møter i baren «Elgen» 

på Nøsteboden en lørdag hver mnd. Lørdagen er i utgangspunktet i samme uke 

som BBC sin medlemsaften. 
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Men tilbake til 7. oktober!! 

Seksjon nummer to gjør seg klar – og bare navnevalget til kveldens andre band 

setter en klar pekepinn for hvilken type musikk dette bandet har valgt – og 

ganske riktig – Yellow Tambourine er tuftet på umiskjennelig Beatles grunn – og 

det sier seg selv, at vi var rimelig spent på hva disse guttene hadde å by på. Og 

vi fikk et flott sett med Beatles låter av bandet som hadde sin debut denne 

kvelden på BBC. Flinke folk – personlighet, dyktige musikere i alle ledd, 

intelligent utvalg av låter – og en helt egen tolking av låtene, uten å miste den 

lille Beatles touchen som man ønsker skal være der – uansett hvem som er på 
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scenen. Det er liksom bare sånn – spilles der Beatles – så vil vi kjenne igjen 

feeling’en – setter stor pris på at bandet arrangerer og tolker låtene etter eget 

hode – men det høres at det er Beatles-musikk. Helt herlig!! Fra første tone med 

Anytime At All, fikk vi det vi håpet på – ekte kjærlighet til Beatles-musikken – 

og joda – hørte også at noen låter trenger litt ekstra finpussing og mer øving – 

spesielt på samkjøringen av stemmer - men bevares – dette var strålende!! En 

lang rekke av kjente og litt mindre kjente Beatles låter fascinerte publikum 

denne kvelden – men så er de også ganske garvete musikere – 4 stk. Yellow 

Tambourine består av:  

Vår egen Lennart (Takvam) – BBC veteran – med i klubben fra dag 1 – han har 

vært en uvurderlig støttespiller gjennom 10 år – og har spilt i flere grupper opp 

gjennom årene. I Yellow Tambourine spiller han gitar og synger. Med seg har han 

Kai (vet dessverre ikke etternavnet) gitar/vokal – Rolf Davidsen – bass/vokal, 

Øyvind Larsen – trommer/vokal. Når denne sammensetningen satte i gang med 

bl.a. Things We Said Today – A Little Help From My Friends – Help (kveldens 

best – kjempeflott utgave!!) Can’t Buy Me Love – Obladi Oblada – Drive My Car 

og mange mange andre – så var vi ganske så frelst – og gleder oss til neste gang!! 

Og det gjelder begge vår band denne kvelden – hjertelig velkommen tilbake!! 
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Som vanlig koser publikum seg 
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Dette var nok en stor suksessfylt aften for BBC på Nøsteboden – så nå er det 

bare til å møte opp onsdag 4. nov – så skal vi rocke litt til!!  

Siden jeg var fraværende på sist styremøte – har jeg ikke så mye å fortelle fra 

våre planer og oppgaver – men det skal jeg ta igjen – og i mellomtiden får dere 

vite alt dere trenger å vite fra Osmund som er vår glimrende redaksjons-leder. 

Da ønsker jeg dere alle en herlig helg – så snakkes vi snart!  

      

 

 

Følg med på hjemmesiden til BBC, http://www.bergenbeatclub.com, og se Erik 

sine strålende, flotte plakater og oppdateringer – som informerer dere om hvem, 

hva og hvor.  

Oktober har inneholdt mye musikkhistorie, som er direkte knyttet til bl.a. BBC – 

ikke minst BBC Café, som hadde premiere lørdag 5. september. 

17. oktober var Hungry John gjest på BBC Caféen og fortalte om sin lange 

musikk karriere. En virkelig koselig ettermiddag med Hungry’en. 

http://www.bergenbeatclub.com/
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Vi har også vært på Hardangerfjord Hotell og arrangert Rock’n Roll Weekend i 

samarbeid med hotellet. 4 band fra BBC og 2 band fra Hardanger opptrådde. 

Fra BBC: 

Shadcasters 

UB60 

Geri & The Atrics 

Wild Horses 

 

Fra Hardanger: 

Last Explotion 

Lunick Five 

 

Les Berit sin levende rapport fra den fantastiske weekenden her: 

http://www.bergenbeatclub.com 

 

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 også å følge med på FB og hjemmesiden – for oppdateringer og nyheter!! 

 

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

se alle våre musikkvenner på Nøsteboden i november og på den 

http://www.bergenbeatclub.com/


 10 
 

påfølgende klubbkvelden, (JuleJammen), i desember. 

 

OBS!!! 

Lørdag 7. november møtes vi på Elgen, på Nøsteboden, kl.13.00 – 18.00 – hvor 

Helge Grønhaug skal være hovedgjest og fortelle om sitt musikk liv. Møt oss der 

– dere er alle velkommen!! 

 

 
 

 

 

Onsdag 2. desember skjer det igjen, hva snakker vi om? Jo 

JuleJammen selfølgelig, årets høyder. Gå ikke glipp av denne 
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begivenheten. Her blir det samme opplegg som tidligere med et 

knippe musikere, som til vanlig ikke spiller sammen, som skal 

rocke oss. Disse er delt inn i 3 grupper hvor musikere og 

vokalister byttes inn og ut.   

 

PS!! Neste klubbkveld blir onsdag 4. november 2015.  

 

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

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 

 

DIAMONDS og ACCESS DENIED 
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Ha noen strålende høst-uker frem til vi møtes igjen  

 

 

 
 

 

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 


