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NYHETSBREV APRIL 2016. 
 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

Hei igjen alle musikk-elskere!                                                                                  

Jada – det heter fremdeles april når jeg skriver dette – og finnes der en «lure-

måned» blant de 12 som vi kan velge i – ja – så må det være April – for her opplever 

vi alle 4 årstider ila 30 dager!                                                                                   

Men da er det jammen godt å vite at på tross av forvirring i temperaturer, 

værskifter, vind, sol, regn, snø og det som verre er – så kan vi heldige som er 

medlemmer eller besøkende på BBC’s månedlige klubbkveld, bare trekke oss inn i 

varmen og stemningen på Nøsteboden.                                                                                              

Den 6. april var en slik kveld – nok en herlig klubbkveld med gamle og nye venner og 

kjente – flott stemning, skummende øl, vin og ellers alt en tørst strupe kan ønske 

seg – og først og fremst - super musikk! Her inne er temperaturen jevn og god – for 

ikke å si het – og menyen er fullstappet av energiske, herlige toner fra den gangen 

musikk var musikk – jeg sier ikke mer. 

Those Things fra Askøy og trofast BBC tilskudd med høyt nivå på alt de gjør fra 

scenen. Dessuten er de Askøys første rockeband – og ja, tenk det – de er 

fremdeles oppegående og mye bedre enn de var før! Denne kvelden ble akkurat slik, 

Osmund, Per Håkon, Nils, Eiliv og Terje serverte en musikalsk gryte med innslag av 

topp låter fra størrelser som Rolling Stones, Van Morrison, Animals, Fleetwood 

Mac, Beatles, Yardbirds  osv – trenger jeg si mer – her kom godbitene som erter 

utav en sekk – egentlig skulle der vært en omtale av hver enkelt låt men da hadde vi 

endt opp med en mini-serie – men jeg MÅ bare nevne noen: 

http://www.bergenbeatclub.com/
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Tell Me - Hey Joe !!!! – It’s all Over Now Baby Blue – og alle vi som får flashbacks til 

den tiden disse låtene var populære- vi synger med – tekstene dukker opp – husker 

godt hvem vi danset med til DEN melodien ……  og så drives vi videre Li’l Red 

Rooster – sterk og fengende låt – Roll Over Beethoven – Don’t Play That Song, I Put 

A Spell On You – superflott låt fra slutten på 60 tallet, den gang i flere utgaver – 

best husker jeg Alan Price Set som hadde en gigant hit med denne låten – og her på 

Nøsteboden fikk vi en flott versjon med «De Greiene» som har en kompetent, 

spennende vokalist og musikere i creme- klassen. «Those Things» har til og med 

tatt med «First We Take Manhattan – Then We Take Berlin» et vågalt og krevende 

nummer – men dette haler de i land på elegant og dreven måte – hele seansen var en 

nytelse – tror jeg snakker for alle når jeg sier at vi storkoste oss – med både 

showstopperen Take This Hammer og Lady Jane.  

Det hender ganske ofte, når jeg snakker med musikerne etter settet, at de sier: 

‘Hørte du vi spilte feil? Vi hadde noen tabber i kveld.’   Jada – litt rusk hist og pist – 

det finpusses på neste øving, og det er bare de i bandet som hører det, samt noen 

få med-musikere i salen. Pytt pytt! Det spiller ingen rolle !! Vi (publikum) storkoste 

oss!! 

Vi var nesten lei når første del av kvelden var over – når det er sagt – så hadde vi 

mye å glede oss til – så jeg sier bare som Those Things: Don’t Let Me Be 

Misunderstood. 
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Så var det en liten pause med sceneskifte, påfylling av øl, vin og annen god drikke, 

prat med venner og kjente – føle på den gode stemningen og følelsen av forventning 

til det neste bandet som klargjorde seg på scenen og med et navn som var totalt 

ukjent for de fleste av oss, nemlig KATSH --- artig navn som hadde en helt naturlig 

og forklarlig bakgrunn – denne gjengen består av 

K – Klaus Hvidsten -bass/vokal                                                                                    

A – Audun Aadnevik – trommer                                                                                    

T – Tore Fyllingen Gitar/vokal                                                                                 

S – Svein Arne Østensen – sologitar                                                                          

H – Haakon Meitzner – vokal/gitar 

Altså – rett og slett KATSH! Vi var spente – Audun, som nettopp har blitt 

styremedlem i klubben vår, har vi jo inngående kjennskap til gjennom flere 

forskjellige band bl.a. under det forrige navnet Refugees – og tidligere Boden – og 

den samme Audun var også med på å starte denne vår kjære Bergen Beat Club, så 

han har vært her i bakgrunnen i hele klubbens eksistens – nå også i styret og ikke 

minst KATSH – og bandet ga oss en fortsettelse på kvelden med mye 70 talls 

musikk, ekte og trygt fremført av en engasjert gjeng og med en spilleliste som bl.a. 

inneholdt låter av Tom Petty, Bob Dylan, Neil Young, Chris Rea, Billy Idol, Jimi 

Hendrix osv osv osv. 

Og her var det musikalske perler som tok oss inn i magien av låter som Nowhere 

Man (glimrende versjon), King Of The Hill, I Won’t Back Down, All Along The 

Watchtower, Losing My Religion osv. 

De er trygge og stø disse musikerne, habil vokal og dyktige instrumentalister – la 

merke til at bandet hadde en Rickenbacker gitar – mange gitaristers drøm – men 

ganske sjelden å se. Les Paul Standard var også på plass med sin fete, fleskete, 

intense sound, det var nesten som det dryppet av gitaren. Veldig bra! 
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Enda en gang var en vellykket klubbkveld gjennomført, fornøyde medlemmer og 

besøkende gleder seg til neste seanse, og for mange av oss lå neste begivenhet rett 

rundt hjørnet, nemlig lørdag 9. april på BBC Cafe.  

Vi takker Those Things og KATSH for fornyet musikkglede og ser fram til neste 

gang. 

                                    ------------------------ 

 

Dette Nyhetsbrevet kommer sent, men forhåpentligvis godt, jeg vil likevel nevne at 

i dag fredag 29. april skulle vi, eller i alle fall mange av oss, vært på Brakanes Hotell 

i Ulvik for en skikkelig Rock’n Roll Weekend – i regi av Askøy Beat Club, med topp 

bandene våre på fredag og lørdag kveld. Streiken i hotell og restaurantnæringen 

satte dessverre en stopper for dette – trist – men vi får bare se fremover og håpe 

at en ny sjanse byr seg senere. 

Likevel ble dette en beskjeden og ubetydelig hendelse i forhold til den tragiske 

helikopter-ulykken som hendte på Turøy i Øygarden i dag, der 13 mennesker ble 

drept.                                                                                                                   

På vegne av BBC, styret, komiteer, arbeidsgrupper og BBC Cafe ønsker jeg bare å gi 

vår støtte, våre tanker og vår dypeste medfølelse til de etterlatte og alle berørte i 

denne tragedien. 

Da er vi kommet til slutten også denne gangen. 

Håper å se dere alle på førstkommende onsdag på Nøsteboden. 

Ha det godt så lenge.   
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Som vanlig koser publikum seg                
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BBC CAFÈ – lørdag 9. april – Elgen – Nøsteboden 

Men tilbake til Nøsteboden og nye opplevelser. Lørdag 9. april inviterte BBC Cafe til 

sitt månedlige møte i den koselige baren «Elgen» på Nøsteboden. Hovedgjest og 

«forteller og spellemann» denne lørdagen var Jarle Zimmermann – med masse 

musikkhistorie på lager. 

Fra et noe grissent fremmøte i begynnelsen av cafeen – så var der fullt hus når 

Jarle himself ankom og overtok scenen, i noe, som nå begynner å bli mer enn en 

regel enn et unntak, så holdt også denne mannen seg utrolig godt og har alle 

kjennetegn fra en garvet musiker fra tidligere år. 

Jarle fortalte mye fra sin fartstid med Flying Norwegians og også Elektrisk Regn. 

Han var veldig tydelig på at han svært stolt av tiden sin med Flying Norwegians og 

Cato (Sanden). Og de gjorde stor suksess! Det gjør utvilsomt inntrykk når han 

forteller om sene lørdagsjobber på røykfylte kneiper og danserestauranter – og 

Cato var 13 år!! Alle vi som har vært igjennom tiden med unge tenåringer og 

lørdagskvelder – tenker med gru – 13 år!! – restaurant – midnatt!! ………. Uff da, men 

slik var det – unge folk den gangen som virkelig ville noe innen musikk, lot ikke tider 
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og regler være noe hindring for det de ville – tror nok ikke at noen av de andre var 

over 18 heller …… og egentlig – takk for det --- de skapte musikk-historie. 

Jarles musikalske innslag var ganske så varierte, koselig og underholdende og 

strakte seg fra ‘Nøtteliten’ ‘One Too Many Mornings’ og avslutningsvis ‘Vesler Hoa’ – 

befriende og veldig kjekt når vi i dagens Norge kan stemme i allsang med 

‘Hottentotten og Negergutten Hoa’ – uten å bli hverken bøtelagt eller arrestert – 

flott! Takk for det Jarle!  

Zimmermann snakket varmt om albumet New Day – debut albumet til The Flying 

Norwegians i 1974. 

Fortalte ellers villig om hvordan honorarene til tider ble regnet om til ‘øl-saldo’ – og 

vi som har vært midt oppi denne tiden – det høres kjent ut, det der. 

Av personlige opplysninger kunne Zimmermann fortelle at han elsket Amerikansk 

Historie og country musikk – og han dro en låt av Merle Haggard, til minne om 

country artisten som faktisk hadde dødd bare et par dager før. 

Jarle var en god, lun og sjarmerende musiker som gjorde 9 april på BBC Cafe til en 

koselig lørdags-stund med godt humør, litt nostalgi og tøff musikk. 

I vårt gitar–lotteri var det Arvid Elvik som var den heldige denne gangen. 
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Litt fra styret 

Der er mange mange planer for BBC og alle oss medlemmer og musikere. Da vi sist 

hadde styremøte, rett i forkant av klubbkvelden, så kunne vi fryde oss over 

beslutningen om Liverpool tur er tatt. I september 9. – 12, nærmere bestemt skal 

vi, forhåpentligvis, være en superflott gjeng som inntar Liverpool med det som er av 

felles musikk-glede, entusiasme, vennskap og eventyrlyst. 
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Vi skal selvfølgelig følge opp med opplysninger og nyheter underveis. Følg med her 

på hjemmesiden vår, her vil du finne det du trenger av info som du trenger for å få 

høstens musikk-eventyr med deg! 

Vi har en flott Liverpool komite som ivaretar våre interesser og legger opp både 

reiseprogram og aktivitetsprogram i Liverpool. 

Men før det – allerede i Juni kan du stille på Torget for å høre på flere av BBC sine 

band – i konkurranse med hundrevis av påmeldte til Hansa-Dagene, har BBC fått 

presentere noen av sine band til stor underholdning for et smekkfullt Sentrum. 

Dette skjer på dagtid i denne helgen 6. – 9. juni – og vi vil legge frem «spilleliste» i 

god tid før denne begivenheten. 

På dette styremøte ble vi også enige om å sette opp en liste over fordeler ved å 

være medlem av BBC …….                                                                                       

I etterkant har jeg tenkt litt på det – og selvfølgelig skal vi forsøke å punktsette 

disse fordelene – men den listen kommer til å bli uendelig lang – så da skjærer vi 

bare inntil beinet og sier; Det er BARE fordeler ved å være medlem av BBC! Alt fra 

billigere inngangsbilletter på alle BBC’s arrangementer – enten det er «vanlige» 

klubbkvelder eller større arrangementer, konserter, reiser etc. 

Med tanke på f.eks. Liverpool-turen – så gis der ekstra bonus i form av kroneavslag i 

reisebilletten – det skal lønne seg å være medlem av BBC!! Selvfølgelig tar vi med 

oss på denne turen og alle andre eventer, de av dere som bare er besøkende – hos 

oss er alle velkommen – men det er medlemmene som trekker det lengste strået – 

de skal prioriteres og nyte av de godene som det betalte medlemskaps-kortet kan 

gi. 

Vi håper av mange av dere vil støtte denne klubbens arbeid for å fremme 50-60-70 

talls musikken og sikre våre muligheter til å drive en klubb, gi en tilhørighet i et 

musikalsk miljø, med supergod musikk i en varm og vennskapelig atmosfære.                                                                            

Så meld dere inn musikk-elskere og venner! Medlemskap gir bare fordeler på alle 

måter og sikrer klubbens eksistens og mulighet til å gi tilbake til medlemmer og 

våre eminente musikere som muliggjør våre og deres musikalske drømmer. 
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Nå er det bare få dager igjen til neste klubbkveld – onsdag 4. mai 

samles vi igjen på Nøsteboden – og selvfølgelig er det nok en 

fantastisk kveld å se frem til. 

På scenen får garantert en SURPRISE!! Nytt band for oss i BBC – men når vi går 

nærmere etter i sømmene …….. hmmmm – så er kanskje ikke overraskelsen like sto. 

Gå på hjemmesiden vår og les om SURPRISE ……………….. 

På scenen får vi også se The Heart Beats og dette må vi bare si – dette har vi 

ventet på lenge …..  

The Heart Beats er et av Bergens beste popband gjennom hele 60 og 70 tallet og 

blir garantert en opplevelse å høre på. 

Ønsker virkelig at dere alle tar turen og hører på et legendarisk band i Bergensk 

musikk sammenheng. I dette bandet får du se og høre flere av rocketidens store 

musikere, så her er det bare å møte opp – og vi gleder oss!!! 

 

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.  

 

 

 

 

    

http://www.bergenbeatclub.com/
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PS!! Neste klubbkveld blir onsdag 4. mai 2016.  
 

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

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 

 

 

The Heart Beats og Surprise 
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OBS!! OBS!! 

ELGEN PÅ NØSTEBODEN 7. mai 2016 kl. 1300 
 

Rolf Erik Veland – musikk-veteranen fra Askøy – som har en lang, spennende 

karriere å se tilbake på, fra blant annet Allison 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 


