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NYHETSBREV MARS 2016. 
 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

Hallo alle! 

«Kommer nå nå – våren kommer nå – kommer nå nå– våren kommer nå» - ja - riktig 

vakker vårvise sang av og med Stein Ove Berg. Men vi venter vi – på våren altså – og 

vi hadde vel en flott glimt i uken før påske – men i denne påsken har våren glimret 

med sitt fravær – iallfall mesteparten av tiden – men hva gjør det? Den friske, men 

samtidig lune vårfølelsen, den fikk vi allerede onsdag 2. mars på Nøsteboden, da 

Bergen Beat Club hadde sin månedlige musikkaften – med programmessig smekk 

fulle lokaler, herlig stemning og knall musikk. 

 

BBC CLUB 02.03.16                   

Det bare smalt i vegger og tak – hele den gjennomførte stemningen med Mersey 

Team – en skikkelig rocke-gjeng med Jan i spissen presenterte en rekke låter fra 

sitt strålende 60 talls repertoar – Sea Of Heartbreak, Out Of Time, When You 

Walk In The Room og mange flere. Det er klart at musikkfrelste mennesker som oss 

som er medlem i BBC – vi kjenner det selvfølgelig i føtter, armer og ikke minst 

hjerte, når vi får servert slike svisker som: «wow wow – yej yej – Love You More 

Than I can Say» – og ikke minst Pretty Woman. 

Mersey Team er en gjeng med personligheter som forbløffende nok ikke er særlig 

forskjellig fra den gang da de herjet i Bergen og omegn. 

Det er noe med musikere fra den tiden --- de holder seg uforskammet godt!! Jeg 

har sett det på utallige av bandene som har spilt på klubben – veldig ofte jeans/t-

http://www.bergenbeatclub.com/
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skjorte eller lignende antrekk – sett dem bak et trommesett, heng på dem en gitar 

eller bass – plasser dem bak en mikrofon eller keyboard --- sett i gang spillingen – 

og hva skjer???  – 30 - 40 år forsvinner!! Vi er tilbake på danselokalet – guttene ser 

ut slik som de alltid har sett ut – jaja – noen har mistet en del eller alt hår – noen 

har måttet utvide beltet – noen har gått motsatt vei - men stort sett er de prikk 

make, slik som de alltid har vært – og de spiller bedre enn noensinne!  

 

På scenen for Mersey Team denne kvelden så vi: Jan Berg – vokal, Audun Aadnevik – 

trommer – Kjell Pedersen – gitar/vokal, Hans H Hansen – gitar/vokal, Anton 

Stephansen – tangenter, Helge Mjøs – bass/vokal 

Takk til Mersey Team – som vi ALLTID ønsker velkommen tilbake. 
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Men å holde seg godt gjelder nok ikke bare Mersey Team – det er ganske 

gjennomgående for de aller fleste som entrer scenen – og etter Mersey Team fikk 

vi nok et eksempel på sterke, energiske, flotte «ungdommer» og et intenst og 

supert program. Vi blir bare rett og slett satt litt ut – det er imponerende flott å 

høre denne gruppen – UB60 - den tette vokalen – det er til å få gåsehud av. Når man 

da er på Nøsteboden, i det musikk-miljøet, med alle de vanvittig bra musikerne, med 

den stemningen og utrolig herlige mennesker overalt – så er det jammen ikke rart at 

denne klubben er populær – vi har fått oss «a home away from home».  

Vi var allerede godt giret opp i stemning etter første avdeling – og UB 60 skuffet 

ikke – kjenner den gode, pulserende musikkfølelsen når de drar oss gjennom Purple 

Rain – Bring It On Home – Stuck On You - Hoochie Coochie Man (topp!!!!) Deep River 

Woman og My Rita Leaves. Mmmmm --- vi lever en stund på dette. 
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På scenen så vi:  

Thor Herbert Hermansen – gitar/vokal, Hans H Hansen – gitar vokal, Ragnar Hansen 

– bass/vokal, Frank Berntzen – tangenter/vokal, Øyvind Samuelsen – trommer/vokal   

Lydbildet bidrar til å gjøre musikk-kvelden perfekt – vi er uhyre stolt av våre 

lydfolk som loser oss gjennom hver klubbkveld. 

Alt i alt – en veldig innholdsrik og kvalitetsrik aften med inspirerende musikk i et 

unikt miljø. 
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Som vanlig koser publikum seg                
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BBC CAFÈ – lørdag 6. februar – Elgen – Nøsteboden 

Men flere ting har hendt den siste måneden folkens – lørdag 5. mars var det duket 

for nytt besøk på BBC Cafe – denne gangen HP Gundersen som har et broget og 

fargerikt musikkliv – og Pogo Pops, Dum Dum Boys, Real Ones, Julian Berntsen og 

ikke minst Sondre Lerche, er bare noen få av de kjente musikerne som han har 

samarbeidet med. De som var til stede fant det interessant å høre om karrieren og 

lot seg imponere av duettene han hadde med den unge damen som han hadde med, 

og som undertegnede dessverre ikke har lykkes med å finne navnet på.                                                                                                                                         

 

BBC er heldig som får slike profilerte artister til å komme på Cafeen og dele sin 

historie med oss – tusen takk til HP Gundersen og hans unge følgesvenn(inne). 
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Litt fra styret 

Mandag 14. mars hadde Bergen Beat Club sitt årsmøte – som ble avsluttet med det 

tradisjonelle valget. 

Og slik ser det nye styret ut: 

Leder: Karl Jakob Helland (ny)                                                                                                 

Styremedlem: Thor Herbert Hermansen                                                                                      

Styremedlem: Audun Aadnevik (ny)                                                                                                

Styremedlem: Kirsten M Vågene                                                                                                

Styremedlem: Per Håkon Kjærstad                                                                                            

Styremedlem: Berit S Faaberg        

Varamedlem: Lars Hogne Syslak                                                                                                 

Varamedlem: Osmund Kringstad (ny)  

 

Styret takker de avtroppende styremedlemmene: Arne Simonsen, Vemund Grimstad 

og Bjørn Stokke for deres flotte innsats i styret til BBC. 
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Vi i styret har allerede snakket om at vi vil presentere på en tydeligere og mer 

hyppig måte, hva som er fordelene ved å være medlem i Bergen Beat Club!!! Og det 

er mange! Bl. a. er det jo dette med gunstigere billettpriser når man skal på 

klubbkvelden, på et ekstra arrangement, våre reiser til rocke-weekend, og nå også 

under planleggingen av en ny Liverpool-tur. Dette er bare en del av de aktiviteter 

som skal komme våre medlemmer til gode – men her snakker vi kroner og øre – og 

det er ofte det som teller når vi skal bestemme oss for større arrangementer – alt 

fra klubbkvelder til utenlandsreiser blir billigere når du har medlemskapet på plass!! 

Det skal lønne seg å være medlem av BBC!!  

 

Handlingsplanen forutsetter at vi fortsetter våre populære klubbkvelder første 

onsdagen i hver måned. Og selvfølgelig på samme sted. Nøsteboden er vår 

hjemmebane og Roger og Mirela har skapt et fantastisk sted med topp trivsel for 

publikum og musikere. 

Folkens!! Det er mindre enn EN UKE til neste klubbkveld!!!! Helt 

utrolig!!                                   

Og hva kan vi vente oss da??  

Vi håper og tror på skikkelig fullt hus når vi skal underholdes av Those Things, som 

er et av BBCs yndlingsgrupper – fra Askøy og med repertoar og trøkk som vi elsker 

– gleder oss masse til «De Greiene». Og så er vi selvfølgelig spent på «Katsh» som 

besøker oss for aller første gang – joda, vi har tatt en titt på presentasjonsbildet 

og gjenkjenner selvfølgelig Audun Aadnevik og Harald Meitzner – så da satser vi på 

at vi har et trygt og flott sett med god musikk og sjarmerende utøvere – dette blir 

moro folkens!! Gleder oss!! 

Men det slutter jo egentlig ikke der – lørdag 9. april fyller vi forhåpentligvis Bergen 

Beat Cafe – på Elgen i Nøsteboden åpner kl.19.00 – denne gangen for å lytte på og 

se Jarle Zimmermann – musikk-veteran innen bergensk og norsk musikk – som har en 

lang, spennende karriere å se tilbake på. Virkelig noe å se frem til – så da sees vi 

der også da! 

Da er nok dette Nyhetsbrevet slutt – vi har MYE å se frem til – følg med her på 

hjemmesiden vår --- vi presenterer alt nytt som skjer og snakker mye om det som 

har skjedd. 
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Hvis noen av våre lesere har spørsmål, ideer, ønsker eller forslag – så er dere 

hjertelig velkommen til å henvende dere til en av oss i styret.                                                   

Vi kommer til å oppdatere «styre-siden» vår når vi har fått konstituert oss, og der 

kan du få alle de opplysningen du trenger for å kontakte oss. 

Hvis du i mellomtiden skulle ha noe på hjertet, kan du skrive til meg:                                       

beritsf@gmail.com – så hjelper jeg – eller sender deg videre til rette vedkommende. 

Så – til slutt: Onsdag førstkommende 06.04.16 – dørene åpner kl. 19.00 og BBC 

ønsker dere velkommen til nok en rocke-aften – velkommen! Vi snakkes   

Og folkens – EN ting til – husk og meld dere inn i BBC!! Det koster kun kr, 250,- 

pr. kalender år og gir BBC et trygt grunnlag for å kunne gi våre medlemmer og 

publikum et unikt tilbud – denne musikk-klubben trenger vi å verne om og ta 

skikkelig vare på – meld dere inn!! Snakk med «billettdamene» våre (selv om de er 

menn) når du kommer neste onsdag og ennå ikke er medlem – medlemskap gir mange 

fordeler!  

 

Ønsker dere alle en fin uke før vi treffes!!  

 

Vi i styret håper at dere alle har husket å betale kontingenten for 2016 – det skal 

gi deg mange gleder og fordeler i året som kommer, konto nr. 3411.27.16418. 

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

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

 

 

 

   PS!! Neste klubbkveld blir onsdag 6. april 2016.  
 

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

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 

 

 

Those Things og Katsh 

mailto:beritsf@gmail.com
http://www.bergenbeatclub.com/
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OBS!! OBS!! 

ELGEN PÅ NØSTEBODEN 9. APRIL 2016 kl. 1300 
 

Jarle Zimmerman – musikk-veteran innen bergensk og norsk musikk – som har en 

lang, spennende karriere å se tilbake på forteller om sin musikkariere. Virkelig noe å 

se frem til – så da sees vi der også da! 
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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   Sekretær/ Anmeldelse av band 


