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NYHETSBREV MAI 2016. 
 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

Hei igjen alle   

Vel overstått pinse og 17 mai                                                                                                     

Etter sommertemperaturer og grill-liv i noen få dager – så dro vi inn i en vanlig 

kjølig/mild 17 Mai – heldigvis uten regn (med unntak av noen få dråper) og for de 

fleste av oss ble det tradisjonelt med eggerøre, laks, fenalår, birkebeinerskinke, 

rømmegrøt, bløtkake, kransekake, hot dog, rømmegrøt og is – pluss en hel rekke 

andre matretter med påfyll hele dagen og langt utover kvelden – familie, barn, 

barnebarn norske flagg, ballonger, hoved prosesjon og flaggtog, skolekorps, 

buekorps, mengder av russ, viking-skip – avsluttes med fyrverkeri osv osv. 

Puh! Vi i Bergen vet hvordan nasjonal-dagen skal feires og hedres – vi er heldige – og 

ikke bare det – men vi har mye annet å glede oss over i mai – musikk-kvelden på 

Nøsteboden første onsdag i mnd. med Bergen Beat Club, f.eks.??  

Vi trofaste musikk-elskere er veldig heldige mht til dette også. Og onsdag 3 mai var 

et nytt kapitel klart for BBC historien – og kvelden skulle bli både munter og 

engasjerende med trøkk og trivsel. 

Første band på scenen denne kvelden har vi ventet på og ventet på – og dessverre 

har der vært avlysninger pga sykdom osv. Men denne gangen klaffet det – Heart 

Beats var endelig klar for BBC – og gjett om vi var klar for dem.!!! 

Forventningene var skyhøye, til tross for at vi dagen før fikk vite at 

supergitaristen Terje Dyrkolbotn ikke kom til å stille pga en nyoperert skulder.                       

De fleste av oss som har fulgt med i beat historien til Bergen kjenner til Terje 

http://www.bergenbeatclub.com/
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Dyrkolbotn og hans riff og strenge-sjonglering, men savnet av han tror jeg må ha 

vært mest smertefullt for de andre i bandet, for vi, som publikum, fikk servert et 

potent, energisk og superbra Heart Beats som rullet ut den ene gode, gamle hiten 

etter den andre. Det lyder ennå bra i ørene:  

Hello Josephine – You Better Move On – Dedicated Follower Of Fashion (virkelig et 

Kinks-flashback her – veldig populær og herlig låt!!) Mercy On Me – That’s How I 

Feel – Midnight Hour (sterk versjon !!)  

Stemningen var rett og slett opphetet og resulterte i flere besøk i baren underveis 

– og det kan være en utfordring i seg selv på en BBC onsdag på Nøsteboden.  

Heart Beats har ikke mistet noe på veien fra 60 tallet og frem til i dag – knallgode, 

til tross for at vokalist Arne Herstad hadde helseproblemer denne kvelden – så ga 

han alt han klarte – og det var nok det --- de var glimrende. 

Og hit paraden bare fortsatte, Tor Hatlestad, Arne Herstad, Romar Ekerold, 

Steinar Øvrebotten, Terje Røyseth og Reidar Andersen, presenterte flere gullkorn 

i sin avdeling: Good Times – Don’t Play That Song – Heart Of Stone – Mustang Sally 

(Yess!!!! Utrolig bra !!)  

60-talls følelsen var fremtredende og toppet seg egentlig når Tor Hatlestad sitter 

som en konge i stolen sin og spiller FBI – Shadows låter slår aldri feil – det rykker i 

rockefoten og luft-gitaren kommer frem hos flere – herlig!!                                  

Hele besetningen er kompetente, supre musikere med en meget habil vokalist og 

med en samklang som mange kan misunne dem. 

Og vi håper selvfølgelig at vi får snart se dem igjen. Velkommen skal de være, både 

med og uten Dyrkolbotn-riffs. 

Heart Beats forlot scenen til dundrende klappsalver, og vi gikk til baren i pausen 

som «Dedicated Followers Of Heart Beats». 
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Arne og Sverre i full utfoldelse 
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Band nr. 2 på scenen denne kvelden hadde det underfundige navnet «SURPRISE». 

Det sier seg selv at det knytter seg visse forventninger til et band med et slikt 

navn. 

Og ble vi overrasket? JA – det ble vi – og det med alle de positive fortegn som 

finnes. Surprise er et forholdsvis nytt band – bestående av mange gode «gamle»  

musikere som vi har møtt mange ganger i andre band-settinger. 

Repertoaret var av beste merke med alle de beste god-låtene fra alle de beste 

danse-stedene. Imponerende, varierende liste med en spredning på innholdet som 

strakk seg fra Bee Gees til Cat Stevens og Pink Floyd. Det rocket.  

Og den allerede gode, opparbeidete god-følelsen og stemningen bare eskalerte, og 

folk bare swingte, nynnet, sang – storkoste seg og kjente seg igjen, tok innover seg 

den gode musikkfølelsen når vi hører fantastiske låter som: Help me Make It 

Through The Night – Let It Be Me – Words - I Started A Joke (Ja – Deluxe 

utgave!!) – Father And Son – ikke ofte vi hører Cat Stevens på Nøsteboden – men 

dette var glimrende – Old Time Rock’n Roll – ja det er jo det vi driver med!! I Don’t 

Want To Talk About It – The Wall!!  
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Jeg kan bare si at selv om vi kjenner til disse flotte musikerne fra før – så ga de 

oss et aldri så lite hakeslepp!! Knallgode med en suveren vokalist som takler alle 

rytmer, tempo og overganger med feeling og innlevelse. En spesiell takk til Erik  

(Sigvathsen) – du imponerte!!  

Resten av gjengen er som følger:                                                                                              

Utenom Erik på Vokal og gitar, har vi Kaare Muller Monsen, nok en svært god 

vokalist med glimt i øyet og full forståelse for hva han holder på med.                              

Leif Johan Larsen Gitar – ja – hva kan man si – Leif en av grunnpilarene i denne 

klubben – en enorm ressurs gjennom alle 10 år – utnevnt som æresmedlem i fjor – og 

en fanden så god gitarist! Leif har spilt i utallige band igjennom årene, og i dette 

bandet fikk han virkelig vist hva han står for – vi blir aldri lei av Leif og han blir 

bedre og bedre i alle betydninger av ordet. Arne Hammersland – Keyboard --- jada – 

keyboard i denne settingen er liksom prikken over i-en – og her presenterte gruppen 

en svært god keyboardist med feeling for stoffet, det samme gjelder for Rolf 

Davidsen – bass – og til slutt, bak trommene finner vi evig-unge, trommende Audun 

(Aadnevik) styremedlem i klubben og med i stiftelses-gjengen for klubben for, nå 

snart, 11 år siden. I likhet med Leif Johan har Audun vært å se i atskillige band opp 

igjennom, og dette bandet kledte han svært godt – håper Surprise blir et band med 

lang levetid – det skulle jammen ikke «overraske» oss. Takk Surprise. Og ikke minst 

– til dere også: Velkommen igjen! 
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Som vanlig koser publikum seg 
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Nok en sterk musikk-kveld på Nøsteboden – vi som er publikum blir traktert med 

det beste vi kan ønske oss – vi blir mer og mer bortskjemte med super musikk på et 

stadig stigende nivå – men det er jo fordi vi fortjener det!                                                   

Lyd og servering ble på vanlig, sikker måte ivaretatt av eminente lydfolk og Mirelas 

dyktige stab i baren. 

Denne klubben klarer det som mange andre ikke klarer – vi griper folk – vi har 

stemningen, musikken, samholdet, gleden, omgivelsene, smekk fullt hus hver 

klubbaften. Musikerne er en del av oss, en del av vennene, en del av klubb-ånden! 

Våre fantastiske musikere fyller Nøsteboden hver første onsdag i mnd.!                      

Alt dette er mer en god nok grunn for dere som ikke allerede er medlemmer til å 

melde dere inn i klubben – dette er ikke bare musikk-kjærlighet, her snakker vi om 

en investering i trivsel og velvære, vennskap og ikke minst fordeler ved å være en 

del av felleskapet.                                                                 

Billigere klubbkvelder, billigere billetter ved større og store arrangementer – 

billigere reiser NB! BBC reiser til Liverpool i September – billigere for medlemmer! 

Se info et annet sted i Nyhetsbrevet – meld dere på! Det blir en uforglemmelig tur! 

Jeg lover!  
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BBC CAFE – 7. Mai 2016                                                                 

Men men men – vi må for all del ikke glemme BBC Cafe på Elgen, Nøsteboden lørdag 

04.06.16 – der Robert Birkeland, mangeårig musiker med mye å fortelle fra sin 

karriere! Cafeen åpner kl. 13.00 og gjesten vår starter sin historie et sted mellom 

14.30 og 15.00.  

Og apropos BBC Cafe – lørdag 07. mai var alle trofaste og andre Cafe venner samlet 

på koselige Elgen på Nøsteboden. Hovedgjesten denne lørdagen var Rolf Erik 

Veland, vokalist i 2nd Power Unit, med flere titalls år med musikk som levebrød. 

Som medlem og vokalist i supergruppen Allison hadde han mange spennende og 

utrolige historier fra deres karriere og små og store oppdrag med – med månedsvis, 

og faktisk årevis, av opphold i København – hvor de bl.a. bodde i lange perioder hos 

musiker Robert Birkeland sin søster.                                                          Rolf Erik 

er en svært god vokalist så det var pussig å høre at han startet i tenårene som 

trommeslager i et band på Askøy. De unge, ambisiøse guttene øvet i en låve der de 

ryddet vekk høy og koblet seg på en Radionett radio med platespiller-inntak. 

Fantasien og kreativiteten til disse purunge musikkutøverne var helt ustoppelig – 

dette går igjen i alle historiene fra alle «spellemenn» fra den tiden. Første jobben 

fant sted på Bjørklund/Tveit, et sted der Rolf Erik selv hadde frekventert hyppig 

før han selv sto på scenen der. Snek seg ut hver lørdag for å høre på «store-gutta» 

fra Bergen.                                                                                                                              

Rolf Erik fikk alle med i allsang med The Sloop John B – som vi alle kjenner fra The 

Beach Boys kjempepopulære versjon på 60 tallet.                                                              

Låten ble mye brukt av 2nd Power Unit der han har vært vokalist i en 

menneskealder. 

Rolf Erik hadde mye på hjertet og vi trakk det til oss som svamper.                                          

Og vi kunne skrevet en bok --- her er bare noen fragmenter:  

Bilde på forsiden av Politiken – Husband på nattklubb under navnet Revolution – Fikk 

hilse på Alice Kooper – Jobbet på Kastrup Flyplass – Allison hadde et kollektiv på 

Hanøytangen – reiste på 4 turneer med Allison – reiste med Teigen og Teigens Tivoli 

i 42 byer og tettsteder – hadde egen fan klubb som ble ledet av Ole i Dole og Kim 

Fairchild – Vant NM i Rock osv osv osv. 

Da Rolf Erik avsluttet kl. 16.15 – var vi full av gode historier – rett fra 

virkeligheten. Strålende!! 
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Tusen takk til Rolf Erik!  

  

 

Husk nå alle dere som leser dette – forhåpentligvis snakkes vi på onsdag kl. 19.00 

med Ping Floyd og Geri & The Atrics. Og deretter på Elgen – BBC Cafe – lørdag kl. 

13.00. 

Hvis noen av dere har spørsmål, forslag eller bare vil slå av en prat – så ikke nøl med 

å ta kontakt med en av oss i styret! Vi er der for dere – hjelper og svarer på 

spørsmål så godt vi kan. 

Håper å se dere alle på førstkommende onsdag på Nøsteboden. 

Ha en sommerlig, herlig helg alle. 
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Litt fra styret 

Juni bringer også «Hansadagene», et arrangement som fyller sentrum i Bergen til 

randen av det forsvarlige, og presenterer kultur og underholdning på en fantastisk 

måte. Selvsagt skal våre band representere klubben på dette arrangementet – på 

Fisketorget av alle ting – blir ikke mer sentralt enn det!  

Følgende band fra BBC spiller torsdag 9. juni: 

- Lubeck 

- Wild Horses 

- The Heart Beats 

Vi spiller fra kl. 1900 til 2000 

Da er det bare å feire Hansabyen Bergen og sommeren. 

 

Tur til Liverpool 9-12.september 2016: 

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

reiseprogram og aktivitetsprogram i Liverpool. 

Gå inn på hjemmesiden www.bergenbeatclub.com her finner du linken hvor du kan 

taste deg frem til forskjellige priser, reisetider og hoteller alt etter hva som 

måtte passe deg. Husk at du får kr. 1000.- i fradrag hvis du er medlem i Bergen 

Beat Club. 

Følgende grupper fra BBC er klare til å spille i Liverpool: 

“The Heart Beats” og “Surprise”. Det jobbes også med å sette sammen et 

«Bergen Beat Band». 

Vi spiller på «The Liffey Irish Pub» både lørdag og søndag. 

The Liffey Pub er en sentralt beliggende pub i sentrum av Liverpool. Dette er en av 

de gode steder å spille på i Liverpool og det er klart at dette er en meget bra Pub 

og vi blir meget godt eksponert her. Vi får også med ett til 2 band fra Liverpool,  

 

 

 

http://www.bergenbeatclub.com/
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Nå er det bare få dager igjen til neste klubbkveld – onsdag 1. juni 

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

fantastisk kveld å se frem til. 

 

Og det er snart Juni!! Og vi ser frem til førstkommende onsdag da vi feirer 

sesongens siste klubbkveld i en lys junikveld med skummende øl, kjølig vin og 

absolutt knallgod musikk. 

Vi får Ping Floyd på besøk – et tribute band til den store gruppen Pink Floyd. Bandet 

høster lovord overalt --- og vi kan bare se frem til å se dem på Nøsteboden.                                                                                                                               

På samme kveld får vi et kjærkomment og høyt verdsatt gjensyn med Geri & The 

Atrics – velkjent BBC band med bl.a. eks-formann Arne Simonsen som vokalist og 

Leif Johan Larsen med gitaren. Storartet! 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 1. juni 2016.  
 

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

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 

 

 

Geri & The Atrics og Ping Floyd 
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OBS!! OBS!! 

ELGEN PÅ NØSTEBODEN 4. juni 2016 kl. 1300 
 

Rober Birkeland forteller om sitt lange musikalske liv som artist. 
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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 


