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NYHETSBREV DESEMBER 2015. 
 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

HO HO – nå er det jul folkens    

Året begynner å bli slitt i kantene – romjulen på hell nytt år står for døren og  

gavepapir, krumkaker, rosetter, pinnekjøtt, julestjerne, gran, rømmesild og ellers 

alt som følger med julen er i ferd med å bli historie   - nå er det knall, fyrverkeri 

og fest som teller.  ……. At jeg dessuten ble fysisk satt ut av infeksjon i – ja – rett 

og slett i «rockefoten» - så blir dette Nyhetsbrevet en smule kortere enn 

tidligere – jeg ligger nok en del bak den oppsatte ruten. 

Den musikalske julefeiringen begynner vi i BBC på den første onsdagen i desember, 

og det gjorde vi i år også, og denne feiringen er ikke noe vi glemmer lett – og 

kanskje vi har en tendens til å si det hvert år – men alvorlig talt – denne jammen 

må være den aller beste vi noen gang har hatt – i alle fall en av de …… 

Stemningen, gleden, energien, musikken og følelsen av å være på fest med nære og 

kjære venner, er helt ubeskrivelig, Lokalet var smekkfullt – nesten som om 

veggene bulet og trøkket fra musikken buldret i veggene. 

Med den navnelisten som jeg har foran meg, av musikere som fyrte opp desember-

stemningen, sier ganske klart at her har jeg ingen mulighet til å omtale hver enkelt 

– ei heller hver låt – men kjære dere alle – dette var en opplevelse fra først til 

sist – så absolutt alle er inkludert i denne omtalen i dette Nyhetsbrevet. 

Fra 3 forskjellige adresser i Bergen fikk vi en rekke musikere – fra Drotningsvik, 

Haukeland og Åsane. «sjefene» som sto for administrering av disse øvingene var 

Haukeland – Lennart (Takvam), Åsane – Willy (Berg Larsen) og Drotningsvik – Alf 

(Lambrects). Alle bakgrunnsmusikere er sammensatt av folk som har spilt på 

klubben og som fleste parten er medlemmer av klubben – (det gleder oss veldig) og 

sammensetningene ga oss spennende og overraskende resultater. Som regissører, 

http://www.bergenbeatclub.com/
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koreografer og musikalske ledere, gjorde de alle 3 en formidabel jobb – de ferdige 

produktene vitner om det engasjement, innsatsvilje og et inderlig ønske om å holde 

BBC der de befinner seg i dag – som den mest unike musikk-klubben for voksne 

mennesker i Norge.   

Det ble en gedigen 3 retters denne kvelden – med 3 hovedretter – gildet startet 

med gjengen fra Haukeland og de hadde en besetning som besto av disse 

menneskene: I tilfeldig rekkefølge: 

Helge Christiansen, Erik Sigvathsen, Terje Tvedt (Avlyst pga. sykdom), Thor 

Herbert Hermansen, Ove Larsen, Håkon Meitzner, Lennart Takvam, Helge Mjøs, 

Terje Matre, Finn Erik Pedersen, Helge Christiansen, Leif Johan Larsen, Svein 

Arne Karlsen, Helge Fredheim, Rolf Davidsen, Romar Ekerold, Inger Aksnes, 

Øyvind Larsen.  

Stemning, trøkk og musikkglede rullet i gang, med et tverrsnitt av gammelpop og 

rythm’nblues, fikk vi med oss stoff av bl.a. Ozzy Osborn Ricky Nelson, Bee Gees, 

Manfred Mann og Paul McCartney og nostalgisk gjenhør med bl.a. Do’nt Ever Leave 

Me This Way – I started A Joke – The Air That I Breathe – Crying In The Rain 

Mrs. Robinson – instrumental versjon av Ebb Tide og Band On The Run. 

Avslutningsvis i denne første delen av trilogien, ble vi oppfordret til «Always Look 

At The Bright Side Of Life» Akkurat det er ikke særlig vanskelig å følge opp i 

denne settingen, med dette publikum, på dette stedet og med den stemningen. 

Del 2 av «buffeten» kommer fra Drotningsvik og presenterte disse på scenen  – i 

tilfeldig rekkefølge : Frank Bentzen, Rita Bentzen, Reidar Sakseide, Andreas 

Træen, Rolf Thomsen, Rolf Hagen, Jan Berg, Alf Lambrechts, Kari J Helland, 

Anton Stephansen, Rolf Farestvedt, Arne R Olsen, Helge Fredheim, Rolf Hove, 

Arne Robert Olsen, Vemund Grimstad, Synnøve Lindquist, Inger M Aksnes. 

Denne gruppen rev oss med i en rekke klassiskere som bare økte temperaturen og 

den gryende julegleden. Med låter av bl.a. Mavericks, Stones, Spencer Davies, Neil 

Young, Joe Cocker og andre – presenterte de forskjellige grupperingene en 

smellbonbon med en herlig blanding av musikk-stiler som vi salen kunne rocke 

etter: f.eks:  The Letter ( Berre lækkert) – Here comes my baby – Green Green 

Grass Of Home - Gimme Some Lovin’ og en gledelig instrumental Wonderful Land, i 

en wonderful versjon.  

Det ble overhodet ikke noe mindre «pang i padden» når 3dje del av hovedretten 

entret scenen – Åsane-gjengen og rolleinnehaverne her var som følge- i tilfeldig 

rekkefølge:  
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Svein Tore Ellefseth, Synnøve Lindquist, Magnus, Terje Matre, Jan Henrik, Inger 

Aksnes, Gunnar Merkesvik, Kari J Helland, Arne Simonsen, Hans Helge Hansen, 

Kjell G Pedersen, Leif Inge Olsen, Kjell Lund Madsen, Terje Røyseth, Arne Lundø, 

Atle Hammersland, Audun Aadnevik, Øyvind Samuelsen, Willy Berg Larsen, Bjørn 

Stokke, Signy Johannessen. 

Denne delen sto kanskje for den mest engasjerte musikkdelen med «håll i gång» og 

masse nerve og innlevelse. Musikerne var, alle som en, heltente og den positive 

stemningen spredte seg og var til å ta og føle på. 

Her fikk vi en rekke «show-stoppere» som vi bare måtte synge med i – alt fra bl.a. 

Kiss Me Quick – gjennom norsk tophit Fru Johnsen, til svensk Min Hjârtans Fågel, 

instrumental Geronimo (snadder) og da Arne og gjengen dro i gang med Going Back 

To Birmingham – da bare kokte det i salen – helt herlig!!  

Salen var i stadig oppbygging av entusiasme og musikk-glede, og vi kjente det i 

kropp og sjel, ved bordene, i trengselen ved baren hos Mirela og co. -  ute ved 

storskjermen, utenfor med røykerne, i do-køen, bak scenen med spente utøvere, 

hos lydfolket og hele bunten. Wow !! FOR en herlig, imponerende, sterk, energisk 

og altoppslukende musikk-mølje i maraton stil! Vi lever lenge på denne kvelden 

folkens – og lover godt for det kommende året!  

Jeg benytter anledningen til å takke hver eneste en av våre dedikerte musikere 

som var på scenen denne kvelden som laget en musikalsk fest for et entusiastisk og 

flott publikum, som også får en hjertelig takk for sitt uoppslitelige engasjement i 

BBC, våre klubbkvelder, vår Cafe, våre eksterne arrangementer og vår kultur. Vi er 

der for dere!  

Og jammen har vi mye å se fram til! Allerede neste onsdag åpner vi sesongen 2016 

med en kanon-kveld. Vi sier velkommen til Human Beings på scenen, forsterket med 

blåserrekke og vi ser for oss en super musikkopplevelse med en vaskeekte Salo i 

spissen. 

Også Skuteviken skal sparke i gang 2016 for oss og Skuteviken har vi hatt som 

gjester før og vet hva de kan skape på en musikk.-scene. Velkommen til begge 

band. 

Ja- og en ting til: på lørdag 9. januar fortsetter vi i Elgen på Nøsteboden med 

BBC Cafe, som er blitt en formidabel suksess, og tillater oss i BBC å bli nærmere 

kjent med våre venner i klubben og får anledning å prate litt mer og å høre på en 

bestemt artist som forteller om sitt liv og sin karriere. Sist gang hadde vi besøk 

av Oddvar Ruud – Beatles – kjenner og artist – han skal dere få omtalt om få dager 

– følg med!!  
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Lørdag 9. januar får vi besøk av Kjell Birkeland – gitarist extra-ordinær med en 

eventyrlig karriere å se tilbake på. Se annonse på hjemmesiden og FB!!  

I det vi sier farvel til 2015 og takker BBC for all den glede, klubbtilhørighet, 

vennskap og råbra musikk, så håper vi i styret at dere alle har husket å betale 

kontingenten for 2016 – det skal gi deg mange gleder og fordeler i året som 

kommer. 

Går du inn på hjemmesiden vår -  http://www.bergenbeatclub.com/ og les om hva 

du kan forvente deg i 2016. Vi fyller på etter hvert som vi vet mer.  

Berit 

 

 

Et lite billedgalleri av utøverne på Jule-jammen: 

 

http://www.bergenbeatclub.com/
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Som vanlig koser publikum seg 
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PS!! Neste klubbkveld blir onsdag 6. januar 2016.  
 

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

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 

 

Human Beings og Skuteviken 
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OBS!! OBS!! 

ELGEN PÅ NØSTEBODEN 9. JANUAR 2016 
 

Kjell Birkeland forteller om sitt fantastiske artistliv igjennom en 

mannsalder. Gå ikke glipp av dette, se plakaten under. 
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Venner og kjente, medlemmer, ikke medlemmer, musikk-elskere: 

TAKK FOR DET GAMLE – GODT NYTTÅR fra oss i styre og stell i BERGEN 

BEAT CLUB  

Vi snakkes 6. januar kl. 19.00  

 

 

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   Sekretær/ Anmeldelse av band 


