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NYHETSBREV JUNI 2016. 
 

 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

Hei igjen alle musikker elskere.  

Juni ---- mmm – bare navnet virker sommerlig, varmt og mykt. Juni innebærer 

løftet om at har du det fint nå – så skal det bli enda bedre.                                       

Nåja – vi får nå se – minner om navnet på byen vi bor i --- men alt av sommerlighet 

som vi har hatt i første halvdel av juni tas med glede imot både i juli og august.                                                                                                                       

Og vi i BBC – vi startet sommermåneden med klubbkveld – onsdag 1. juni – og denne 

kvelden avsluttet rekken av fantastiske onsdager på BBC i den første halvdelen av 

sesongen 2016.  

Og en rockete avslutning ble det. 

 

KLUBBKVELD 01.06.16 

PING FLOYD 

Første band på scenen denne kvelden var intet mindre enn et PINK FLOYD 

TRIBUTE BAND – nemlig Ping Floyd. Ping Floyd har høstet strålende kritikker, 

uansett hvor de har spilt – og vi gledet oss til å presentere og å bli underholdt av 

denne gruppen med det flotte omdømmet. Nå hadde riktignok Ping Floyd vært hos 

oss før – men vi var alle såååå klare for en ny runde. 

http://www.bergenbeatclub.com/
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Før de startet var der et kort besøk av gruppens sjarmerende maskot, en velvoksen 

pingvin med en skikkelig bra bart – hmmmm ----- kan det være Vemund ??                                                                                                                              

7 mennesker på scenen – talentfulle, spreke og med full trøkk på den enorme, 

mektige musikken til Pink Floyd. En nødvendighet er sterke trommehinner – denne 

gjengen her har liten sans for å «dempe lyden». Vi overlevde det denne kvelden, for 

vi ble jo betatt.  

Av 8 bandmedlemmer var de 7 som klemte seg sammen på Nøstebod-scenen denne 

kvelden – og de heter: 

Knut Løtveit - Gitar/Slidegitar, Eirik Lynngård – Vokal/Keyboard/Gitar, Raimond 

Ståløy – Bass, Kenneth Westby – Keyboard, Helge Jensen – Trommer, Kristin Hovde 

– vokal/kor, Aud Marit Bjordal – vokal/kor Giske Bratli som vanligvis «blander seg» i 

koret var på ferie ved denne anledningen – men de 7 på scenen dekket 

«tomrommet» på en glimrende måte,  og spilte seg gjennom en imponerende rekke 

av PF-låter, som bygget seg opp og utløste stor begeistring når bandet kom til 

nummer 11 i sett-listen – «All In All We’re Just Another Brick In The Wall» det er 

jo den alle venter på – det er den som er signatur låten til denne gruppen, og som 

har gått inn i folks bevissthet mer enn noen annen. Herlig!  Og disse var på høyde 

med mye av det jeg har hørt av både originalene og andre Pink Floyd tolkere.  

Noen av låtene de spilte var: In The Flesh – Shine On – Young Lust – Coming Back To 

Life – Money – The Great Gig og mange flere. Med suveren evne til å mestre både 

det vokale og instrumentale var Ping Floyd en musikalsk opplevelse. Dyktige 

musikere med godt grep på sine instrumenter, sjarmerende og flotte kor/vokal 

damer – kjempehyggelige mennesker med stor innsikt/seriøsitet og forståelse for 

den sjangeren de representerer. Vi er imponerte.  

En kommentar tatt fra en av publikum, syntes jeg var topp.                                            

- «Jeg har vært på konsert med Roger Waters (tidligere Pink Floyd) og Co – og jeg 

kan bare si at de ville ikke likt å ha disse til oppvarmere»-  

Sterke, flotte ord som Ping Floyd med stolthet kan ta til seg. 
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GERI & THE ATRICS 

Etter denne intense, kraftige vellyden var det etter røyke, drikke og toalett pause, 

duket for Geri & The Atrics, et band som mer enn noensinne nærmer seg tittelen 

«Hus – band» kjent og kjært og med yndlingsmenyen vår: Rock’n Roll fra 60 og 70 

tallet. 

«Supert trøkk på Nøsteboden» innebærer vel det meste av det som skjer når 

«Geri» med følge inntar scenen. Deres evne til å fange publikum er helt fantastisk 

og har man f.eks. satt noenlunde stille og bare suget til seg musikalsk kunst – så tar 

de ikke lang tid etter disse guttene er kommet i gang, før bein og armer klør, og 

man må bare sette i gang – bevege seg på en eller annen måte, trampe litt, klappe 

litt, shake litt med overkroppen, synge litt, småsteppe når man skal ut, eller bare 

kaste alle hemninger og hive seg på «dansegulvet» og forsøke å svinge seg på den 

lille plassen som er avsatt til slik kroppslig utfoldelse. Litt skubbing, dytting og 

skvulping av øl blir det – men vi har noen utrolig flotte folk på våre klubbkvelder og 

alt er bare så utrolig moro, hyggelig og varmt (bokstavelig talt!)  – Arne Simonsen 

og gutta har satt oss i gang!  
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Vi blir trukket med i dragsuget av Behave Yourself – Fade Away – Heart Of Stone – 

Roll Over Beethoven – Go With Him – High Heel Sneakers og en rad med andre 

låter. 

Bandet med bl.a. Arne og et dobbelt sett med Leif ’er gleder oss hver gang og 

etterlater alltid et ønske om at de skal komme tilbake. De avslutter med «Going 

Back To Birmingham» - som i min tid het Hey Hey Hey – men innholdet er det 

samme. Glimrende. Takk Geri & The Atrics  You Really Got Me !!  
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Jeg hadde en liten runde i begge salene denne gangen for å teste stemningen – det 

var tross alt siste klubbkveld i sesongen og vi sjekker at folket er med oss videre, 

og her en noen av de gledelige meldingene som jeg fikk med meg: 

- Alltid kjekt å komme på disse kveldene, setter alt inn på å klare det hver 

gang – 

- Fantastisk musikk – 

- Dette er mitt fristed – en gang i mnd. – 

- Veldig god musikk og kjekke folk – 

- Beste stedet i byn – 

- Eg e 68 – kor ska eg  ellers gå? – 

- Gleder meg til høsten –  

- Jeg har fått flere nye venner – 

- Dette er bare trivsel – 
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Ja – det var bare noen denne ene kvelden – men det er en bekreftelse på vår plass i 

det musikalske livet til hundrevis av mennesker – vi fyller et hyggelig behov og det 

lønner seg å være medlem av BBC! Og mange takk til lyd, lys og servering    

 

Som vanlig koser publikum seg! 
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BBC CAFÈ – 04.06.16 

Gjesten på BBC cafeen denne gang var Robert Birkeland. Mange- mangeårig musiker 

og artist, men en fot innenfor mye av Bergens-musikken.  

Undertegnede var dessverre ikke til stede denne gangen – og leit er det at svært 

få tok turen til Elgen denne lørdagen, men de som var der kan fortelle om en vel 

forberedt Robert som viste bilder og spilte musikk. Han traff et lydhørt publikum 

med sine historier fra Danmarks-årene og hans topper på scenen, samt en 

spennende innføring i hvordan skape en god produksjon, samtidig som man selv 

spiller. Robert engasjerte og ønskes velkommen tilbake   

Og takk til vår egen Alf Lambrechts for hans engasjement og drift av BBC Café. Alf 

har skapt et fantastisk lørdagstilbud en gang i måneden – og sesongen høst 2016 

byr på mange spennende presentasjoner av spennende artister!  Følg med på 

hjemmesiden vår!!!  

 

HANSADAGENE 9-12 JUNI 

Og dette var ikke alt som skjedde i juni 2016!! BBC gjorde en sterk figur på 

Hansadagene i Bergen som var arrangert 9-12 juni. Allerede åpningsdagen 9. juni var 

tre av våre beste musikk-representanter tilstede på Fisketorget og gledet glade 

mennesker i et folkehav i Bergen Sentrum. De var: Lûbeck – Wild Horses – Heart 

Beats - Det var feiring på høyt plan og gruppene fikk mer enn fylt sitt behov for 

anerkjennelse, begeistring og beundring. Bergenserne nøt tonene fra BBC sine band 

- til den grad at i etterkant av arrangementet har BBC mottatt intet mindre enn 

fire diplomer med takk fra Hansadag- arrangørene. Bravo BBC !!!  



 10 
 

 

 



 11 
 

  

 

NESTE SESONG 

I nesten alle tilfeller, så har styret i BBC sitt månedlige styremøte dagen før 

klubbkvelden, og denne gangen var ingen unntagelse – ved avslutningen av denne 

sesongen – så må jeg bare si – vent til neste sesong – den kommer til å bli helt 

utrolig fantastisk.                                                                                                                

BBC har ikke bare planer, men også styrke, vilje og evne til å gjennomføre planene. 

Bare hør!  

Vi starter sesongen med første klubbkveld onsdag 07. september – Vi forteller 

selvfølgelig hvem som spiller i god tid før denne datoen!                                                 

Bare følg med på hjemmesiden vår og Facebook    
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LIVERPOOL 9. – 12. SEPTEMBER 2016 

Bare TO – 2 - dager etterpå drar vi til Liverpool!! 9. – 12. september!! Vi blir en 

flokk BBC entusiaster med teft for musikk, moro, reise, vennskap og opplevelser. 

Og det skal det bli mye av på denne turen!! Vi har med oss musikere og band fra 

BBC som skal spille på et par steder i Liverpool vi skal «wine and dine», sightseeing – 

høre musikk, sosialisere, oppleve, synge og danse. Jeg skal fortelle om det fulle 

programmet når vi nærmer oss!!                                                                    

Følg med på hjemmesiden! 

Det var september, folkens – men det stopper ikke der!! Neida – oktober byr 

selvfølgelig på en ny, flott klubbkveld – første onsdagen i denne måneden – og en 

lørdagskafe – men i slutten av oktober slår verdens beste beat-klubb til igjen – med 

tur til Danmark !!!! 

 

NB!!!!! BERGENSFJORD 26. – 28. OKTOBER 2016 NB!!!!! 

Vi reiser med «Bergensfjord» fra Bergen onsdag 26. oktober – med 

retur tilbake til hjembyen fredag 28. oktober. Underveis skal BBC 

underholde, spille og showe – Rock’n Roll på båten – fra Bergen til 

Danmark – til Langesund – tilbake til Bergen - samme vei.                                                                            

Tidspunktet er perfekt for både de av oss som har vært i Liverpool 

måneden før – og som føler at «dette vil vi ha mer av» – og også 

perfekt for dem som ikke var med til Liverpool – men som nå har 

sjansen til å få med å oppleve «gullsiden» av Bergen Beat Club. 

Dette vil INGEN gå glipp av! 

For ikke å snakke om at slutten av oktober er en gunstig tid å 

tenke julegaver – fylle barskapet og fryseboksen. Alt dette kan du 

få gjort om bord – samtidig som vi spiser godt og drikker minst like 

godt – og får med oss kremen av underholdning som klubben, i 

samarbeid med Fjord Line, kan by på.  
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Detaljer og info om påmelding kommer selvfølgelig på hjemmesiden 

vår.                                                                        

Vi jobber på spreng for å presentere det beste vi kan – og det sier 

ikke så lite – og vi vil selvfølgelig ha ALLE med og vi skal fore dere 

med opplysninger etter hvert som vi også vet mer.                                    

FØLG MED PÅ HJEMMESIDEN VÅR!! 

Det vi allerede vet med sikkerhet er at det BLIR tur med 

Bergensfjord – datoen er nailet – kontrakten undertegnet ---- så 

her er det bare å sette av datoene – 26. okt – 28. okt 2016 selv 

om du ikke akkurat begynner å pakke nå – så er det en flott 

anledning å begynne å glede seg!!!  

Vi skal selvfølgelig ha den aller beste medlemsprisen – den aller 

beste turen – den aller beste underholdningen – den aller beste 

opplevelsen! 

Det lønner seg å være medlem av BBC!!! Hvis du ikke allerede er 

medlem – så løp og kjøp – meld deg inn. Vi tar imot deg/dere med 

glede, varme og god musikk.                                                 

Medlemspriser gjelder på alt du/dere er med på som bærer 

klubbens signatur   

Da – mine kjære musikk-venner, tror jeg det er på tide å takke dere alle for at 

dere har vært med på å skape en fenomenal sesong for Bergen Beat Club!  

Takk til musikere, lydfolk, Roger og Mirela, alle i styret og alle dere som hjelper oss 

med avviklingen av klubbkveldene våre, alle komiteene våre - og mest av alt dere 

fantastiske, trofaste publikum!! TAKK !!  

Følg med oss på hjemmesiden og følg oss inn i neste sesong, som blir eventyrlig! 

GOD SOMMER !! 
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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 onsdag og ennå ikke er medlem – medlemskap gir mange 

fordeler!  

 

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 7. september 2016.  
 

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

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 

 

Band blir offentligjort i god tid før klubbkvelden. Følg med på vår 

hjemmeside og facebook 

 

ELGEN PÅ NØSTEBODEN 10. september 2016 kl. 

1300. Artist ikke avklart. 
 

Med hilsen 

Osmund Kringstad    Berit Faaberg 

Leder redaksjonsgruppen   Sekretær/ Anmeldelse av band 

http://www.bergenbeatclub.com/

