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SOMMERBREV AUGUST 2016 
 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

Hei igjen alle musikk-elskere! Vel overstått «sommer»!!-                                       

Jeg skriver sommer i anførselstegn – siden vi faktisk har bare et par uker igjen i av 

sommeren, ifølge kalenderen, og ellers så står «sommer» i anførselstegn av helt 

åpenbare grunner – behøver sikkert ikke forklare noe mer. 

Men innimellom har der vært lysglimt og noen av oss har nok måttet tatt til takke 

med det. Siden klaging ikke er det mest fremtredende trekk i mitt travle liv – så er 

det bare å si at når temperaturen og humøret pekte nedover – så har jo vi i Bergen 

Beat Club, en ekstra og uvurderlig varmekilde, nemlig tanken på kommende sesong 

og alt det vi skal oppleve.  

Planene er klare – vi er klare – og nå er det bare til å se frem til onsdag 7. 

september – høstens første klubbkveld på Nøsteboden – og BBC starter med super 

rock’n roll og trøkk. 

Inn i Nøsteboden og opp på scenen kommer Lotus og Page One – begge to glitrende 

gode grupper med den type musikk som snakker til oss - og som gir oss masse glede, 

energi og urolige føtter. 

Page One hadde for øvrig en flott session på Nøsteboden den 24. juni – i 

forbindelse med Paul McCartneys konsert her i Bergen.  

Page One – en av yndlingsbandene i BBC – serverte en ren Beatles-konsert som 

vorspiel til den virkelige konserten – og fylte Nøsteboden med Beatles-elskere, 

både dem som skulle videre til konserten på Koengen – og dem som bare nøt 

vorspillet og gikk hjem etterpå med bl.a. «Anytime At All» «Ticket To Ride» «Till 

http://www.bergenbeatclub.com/
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There was You» glimrende utført av bandet med Rolf Hagen i spissen, ringende i 

ørene.    

Så det er bare til å se frem til 7. september og et kjært gjensyn med Page One. 

Lotus er et annet band som har mange tilhengere i BBC kretser. Og det er ikke noe 

rart – Lotus trekker sin historie helt tilbake til 1973 – og var et aktivt og elsket 

band i flere områder i Norge på 70 tallet. For ca. 10 år siden gjorde bandet et 

skikkelig come-back og den 7. september får vi se og høre det originale Lotus med 

de «gode, gamle» guttene på plass. 

Dette blir moro. Bare husk å få med dere denne opplevelsen – Page One og Lotus – 

knallstart på BBC – høstsesongen 2016.  

 

Og har vi noe mer på agendaen?? Ja selvfølgelig!  

Vi skal – i alle fall en god del av oss – til Liverpool! Allerede 2 dager etter 

klubbkvelden skal vi avsted til musikk og fotballbyen Liverpool. Det er ikke noe 

mysterium hva vi søker i den berømte byen, og arrangement komiteen for denne 

turen har satt opp et fantastisk program for oss heldiggriser som skal være med. 

Viktig er det å merke seg at vi kommer fra BBC med 2 fantastiske grupper som skal 

spille på en Liverpool-bar midt i sentrum av og vi andre skal bare nyte, nyte og suge 

til oss stemningen, musikken, vennskapet og båndene som vi knytter med andre 

musikkelskere og band i Liverpool. Programmet tar oss med på musikkhistorie og 

sosiale møter mennesker som var med på å prege musikkhistorien på 60 tallet.     

De gruppene vi bidrar med er The Heart Beats og Surprise.                                                                                  

For oss som deltar på klubbkveldene på Nøsteboden kjenner begge disse bandene, 

og det er med stolthet vi lar disse representere vår klubb og vårt unike musikkmiljø 

i Bergen. 

Vi lover fyldig reisebrev og bilder fra turen. 

Med oss i kofferten har vi med en nylig innspilt cd – med våre band – våre beste 

folk – våre beste rockere. Denne CD blir selvfølgelig et MUST for alle oss med 50 – 

60 og 70 talls musikken under huden! Bare hør denne gullrekken – på disken vil du få 

3 melodier fra hvert band – og bandene er: 
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Diamonds ! – Geri & The Atrics! – Mersey Team! – Page One! - UB60!                          

Husk å ta ekstra penger med på klubben – her kan du fikse julegave, egen 

fornøyelse og bursdagsgave til venner og kjente!                                                         

Følg med på hjemmesiden vår!! Vi kommer med bilde – innhold og pris om kort tid!! 

Løp og Kjøp!!  

Noe mer??  

Å jada – på sikt – og faktisk bare måneden etter Liverpool ny klubbkveld 5. oktober 

– og etter det har vi en allerede kontraktført Danmarks tur på gang!  

Vi drar med båten fra Bergen til Hirtshals – videre til Langesund – tilbake til 

Hirtshals og Bergen over dagene onsdag – 26. til 28. oktober. NB! Merk av 

datoene!! Du (dere) skal til Danmark!! 

BBC kommer til å være hoved-underholdningen om bord på disse dagene – 

forberedelsene og programmet er under full planlegging. Med oss på båten vil vi 

selvfølgelig ha dere ALLE med!! BBC har forhandlet frem en svært gunstig 

medlemspris og utover denne prisen bestemmer dere selv hvor mye dere vil legge i 

opplevelsen.  

Like etter Liverpool kommer vi til å legge ut fullt program, priser, påmeldings 

informasjon, så bare sett av datoene – dette blir knall! 

Vi skal underholde, kose oss, handle taxfritt, spise, drikke, synge, danse og nyte to 

fulle døgn med pur glede og tonnevis av musikk og show.                                           

Vi tar med oss noe av det ypperste av utøvere som vi kan by på – og dere kan bare 

glede dere til programmet. Regner med at dere blir med alle sammen – super 

anledning å komme til duk og dekket bord, handle litt gaver, fylle opp barskapet og 

nyte 60 talls rock’n roll – samt få lattermusklene i gang – blir ikke bedre enn dette!! 

Vi skal ROCKE den båten!!!  

NB!! FØLG MED PÅ HJEMMESIDEN!  

Avslutningsvis gratulerer vi Bjørn Stokke med nettopp fylte 70! Bjørn er 

æresmedlem av BBC og virker pr. i dag som leder av BCMC.                                

Gratulerer fra oss i BBC Bjørn!!  
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Da er det bare å invitere dere alle til Nøsteboden 7. september!! Knallåpning av vår 

hittil travleste sesong – det blir herlig å se alle igjen – både de brune og de bleke – 

musikken binder oss sammen – uansett. 

Jeg og resten av styret er tilstede både på klubben og via sms, tlf. mail eller 

hjemmeside eller FB – er det noe dere lurer på – noe dere vil snakke om - klage eller 

skryt – vi hjelper med info, opplysninger og planer. Vi ønsker hele tiden å bli bedre.  

   

Vi er der for dere! Vi snakkes   

    

      

 PS!! Neste klubbkveld blir onsdag 7. september 2016.  
 

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

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 

 

 

Page One og Lotus 
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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 


