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NYHETSBREV OKTOBER 2016 
 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

Tid for Nyhetsbrev!! Nytt innhold! Nytt månedsnavn – og vi er i gang! 

Siste måneden har utvilsomt vært opptatt med å planlegge Danmarks-turen som vi 
nettopp har avsluttet.  Wow! Med strålende minner om to strålende døgn, med lett 
sving i leggene, mye glede og kos – herlige frokost og middagsbuffeter - og masse 
masse  MUSIKK !! Nok en BBC -  6 stjernes tur – dette må dere lese om i neste 
reisebrev som kommer snart!!  

Det dette Nyhetsbrevet skal handle om -- er klubbkvelden denne måneden! Onsdag 
05.10.16 åpnet dørene som vanlig klokken 19.00 – og sitteplasser og kveldens første 
øl/vin er fikset og kvelden kan begynne. Den timen mellom 19.00 og 20.00 brukes 
mye til å prate – hilse på kjente – holde av plass til bestevennen eller venninnen og 
glede seg til musikken og stemningen. 

BOMPENGERINGEN 

Først på arenaen denne oktoberkvelden er Bompengeringen – som denne kvelden 
hadde sin siste spillejobb med vokalisten Magnus Monstad – og Magnus fikk en flott 
avskjed med et opplagt og muntert band. Denne gjengen, som består av Helge Høgh 
– gitar/sang, Alf E Lambrechts – bass/sang, Svein Arne Karlsen – keyboard/sang, 
Rolf Farestvedt – trommer, Magnus Monstad – sang. 

Bompengeringen, veldig snodig navn forresten, fyrte i gang kvelden med 
selvkomponert låt av Alf – Money Talks og fortsatte med energi og spilleglede 
gjennom en rekke låter som pirret både dansefot og musikk-glede. Av 21 låter har 
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sjefen sjøl, Alf, skrevet tekst og melodi på hele 6 stykker! Det står respekt av det! 
Heia Alf og Bompengeringen!! Veldig bra!!  

Nå har det seg slik, at inntil vi alle er så kjent med Alf-komposisjonene, at vi kan 
dem frem og tilbake – så er det deilig når yndlingene våre kommer på rekke og rad – 
Jealous Guy, Something -These Boots Are Made For Walking – Hallelujah – This Is 
My Life.                                                                                                               
Dette å kjenne igjen låtene, er noe som henger ved de fleste av musikk-elskerne, 
mange har minner og hendelser knyttet opp til spesielle låter og sanger fra den 
gang vi var yngre – og i dette BBC miljøet der 50-60 og 70 tall er dominerende er 
det spesielt nostalgisk og lett gjenkjennelig når stoff av Byrds, Bryan Ferry, 
Shakin’ Stevens, Cohen og Gasoline durer gjennom lydanlegget. Herlig!!!  

Så når Bompengeringen avslutter avdelingen sin denne onsdagen, med Livets Glade 
Gutter av Vestlandsfanden – så stiger stemningen i taket og Livets Glade Gutter 
blir en stor glad flokk på Nøsteboden, som synger med og som gir Magnus en flott 
avskjed – Magnus Monstad sin tid i Bompengeringen er slutt – men vi takker Magnus 
for alt han har bidratt med på Nøsteboden til nå – Magnus er en vokalist med 
særpreg og integritet – han vil bli savnet i denne sammensetningen – og vi ønsker 
han lykke til videre i sitt musikkliv. Og selvfølgelig ønsker vi Bompengeringen masse 
lykke til med ny trommis og ny vokalist – det er bare til å øve – Bompengeringen skal 
være en del av BBC’s underholdning på båten mellom Bergen og Danmark 26-28  
oktober. 
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SAMSARA 
Neste punkt på programmet er Samsara – spennende navn som styrer tankene inn på 
mystiske og forførende scener – men neida – dette er langt bedre enn det – 
Samsara er et genialt sammensatt band av ypperste musikk kvalitet og med 
musikere i elite-klassen – og med alle de fordeler et band av denne karakteren 
presenterer.  

Samsara: Frank Bentzen – Vokal/Keyboard, Tore Thorsen – Gitar/Vokal, Thor 
Herbert Hermansen – Gitar/Vokal, Per Pahr – Bass/Vokal – Leif August Larsen – 
Trommer 

Etter deres avdeling denne kvelden – hørte jeg en publikummer si:                                       
Dette var vel ikke helt i «vår gate» -----  Tja – hva skal man si ??? Jeg har faktisk 
hørt dette før i enkelte sammenhenger – men det er noe som jeg aldri kommer til å 
si --- jeg lytter og er blåst av veien over kvaliteten og fremførelsen, men når det er 
sagt – så skjønner jeg hva «folket» mener!  

Jeg nevnte det tidligere – og gjentar det gjerne – medlemmene og vennene av BBC – 
svært mange av de er elskere av 50 – 60 og 70 talls musikk – og ja – greit det - det 
er jo det som er fundamentet i vår klubb og vår presentasjon av «vår» musikk --- 
Og merk dere – gjenkjennelsen- syndromet vil aldri dø hos vårt publikum!! Vi vil 
gjerne kjenne hver melodi!! I tråd med denne tradisjonen så klamret folk seg til 
Gimme Some Lovin’ av Spencer Davis – her er folket på hjemmebane og liker det de 
hører J  

Men man kan ikke stikke under en stol at det er storartet at man får slike musikk-
opplevelser – på Nøstet i Bergen – på en onsdag,….                                                                   
Samsara åpnet med en eviglang intro av Tore Torsen som er et av Bergens 
Musikalske Vidunderbarn – det var heavy og imponerende og Samsara presenterer 3 
kvarter  med Procul Harum, Steppenwolf, 10CC, Cream, Wishbone Ash, Vanilla Fudge  

Men slik er det folkens J Den ypperlige vokalen til Frank – Tore sin magiske gitar, 
Thor sin karakteriske gitar, Per sin fantastiske, aktive bass- spilling og Leif August 
sin bombastiske, klare tromming – FOR en gjeng!!  

Så – med musikk fra tidlig 70 tall, holder de seg helt innenfor våre «krav» - 
Samsara er, uten at alle mener det – musikk i «vår gate». 
 
Takk til Samsara!!! 
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Og som vanlig koser publikum seg 
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I pausen denne kvelden – hadde en av våre mest elskete og beste medlemmer og 
artister, Sverre Faaberg en appell og oppfordring til alle som ennå ikke hadde meldt 
seg på Cruiset til Danmark – og reklamen for Danmarks-turen virket – ganske mange 
meldte seg på etter denne onsdagen og prospektene for denne BBC turen virket 
meget lovende, spennende – dere kan bare glede dere til reisebrev fra denne 
magiske turen på bølgene i og utenfor båten!  

Men fremdeles var vi tidlig i Oktober og påfølgende lørdag etter klubbkvelden var 
det klart for Bergen Beat Cafe og Tom Tumyr. 

 
BBC CAFE – 8. oktober 2016 
TOM TUMYR 

Heldigvis dukker der opp mange folk for å høre på Tom – og de tilstedeværende 
fikk med seg mange gode poeng, vitser og anekdoter gjennom et lattermildt, lett og 
underholdende program med Tom Tumyr i storform. 

Tom Tumyr har lang fartstid innenfor musikk og underholdning i Bergen som ung 
spellemann i gruppen Western Fiddling Ramblers – gullsmed med musikalitet, 
spilleglede og god peiling på stoffet han drev med. Tom var en habil støttespiller i 
den nå så legendariske Boot Hill Saloon på Markeveien.  

Senere ble han velkjent i den utrolig populære gruppen – Kor I Helvete – og den 
humoren og dialogen som Tom og co. benyttet seg av i denne herlige gruppen – den 
kjente vi lett igjen på Bergen Beat Cafe, Nøsteboden - denne lørdags ettermiddag 
den 8 oktober 2016. 

En sammenhengende latterkule i en time og et kvarter – det ene poenget slo det 
andre i hjel – og vi koste oss glugg i hjel.  Og det er sant som det sies. tiden går 
fort i godt selskap, og mangt et sannhetsord nådde inn til oss mellom latter-toktene 
– og han fikk oss med på hundrevis av poeng- bl.a. med hans eget ordspill – «Her i 
Bergen har vi mange fjell – men Faa Berg»  – haha – veldig fint kompliment til 
Sverre (Faaberg) – som selv er en stor fan av Tom.  

Videre kunne Tommen etter egen erfaring fortelle at de morsomste menneskene er 
de sureste – selv om man tror at de blide, lattermilde menneskene er de morsomste 
så kunne Tommen fortelle – at neida – slik er det ikke – de aller sureste er de 
morsomste – så det så …..  
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Vi hadde en storartet opplevelse med Tom på krakken med gitaren – han sang til og 
med – koselige, morsomme sanger – som utløste ny latterkrampe.  

Som den rot-ekte bergenseren han er har han ved flere anledninger blitt bedt om 
han kunne forklare den essensielle forskjellen på bergensere og folk fra Oslo. 
«dette er vanskelig» sa Tom – men velger å si det slik:  

«En begravelse i Bergen – er gøyere enn et bryllup i Oslo».  

Tenkte vi det ikke J  

Tusen takk til Tom Tumyr J  
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Medlemsfordeler BBC: 
Spesial priser på musikk og lyd utstyr for BBC medlemmer hos Radio Service AS på 
Kleppestø. Klikk deg inn på linken under og se alle godbitene: 
http://baremeg.no/bbc/rs.pdf 
 
AS Radioservice 
Tlf: +47 56142300 
Mob: +47 47663863 
Web: www.radioservice.no 
Mail: haavard@radioservice.no 
Skype: radioservice3 
 

 
 

²²²²²²² 

 
http://www.pianohuset.no/ 
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Norwegian Wood 
Som du sikkert vet inkluderer medlemskapet ditt i Bergen Beat Club  
at du også er medlem av Den Norske Beatlesklubben, Norwegian Wood. 
Bladet er denne gangen på 94 sider.  3 av dem er fra arrangementene vi hadde i 
Bergen Beat Club rundt St Hansaften.  
 

 
 
Her er linken til bladet: https://issuu.com/rogerstormo/docs/nw146_web/1 
 

 

²²²²²²² 

 

Om bare 3 dager møtes vi igjen på Nøsteboden – og hva skjer da??? 

Joda – vi får et kjærkomment gjensyn med Diamonds som er et avholdt band i BBC 
kretser – frontet av klubbens egen formann – Karl Jakob Helland – vi kan bare glede 
oss! 
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Etter Diamonds får vi et gjenhør med Cavemen – et gjennomført dyktig bluesband 
med BBC medlem og band- medlem i flere grupper, Leif August Larsen bak 
trommene. Nok et innslag å virkelig se frem til.   

Fra styre-kretser kan vi fortelle at planer for 2017 er underforberedelse – turer 
med fly og båt har gitt mersmak og en rekke andre muligheter er også til stede – 
2017 – blir om mulig enda mer spennende enn året som vi snart har lagt bak oss – 
men før det har vi 2 klubbkvelder - nov og des. med topp musikk og til og med 
julejam i desember. Er det rart vi gleder oss til musikk-julen vår??   

I neste Nyhetsbrev kan dere lese om hvordan klubbkvelden 02.11 gikk., men i 
mellomtiden må dere følge med på hjemmesiden – for her kommer der ganske snart 
et reisebrev fra Danmarks-turen – der vi rullet og rocket over Skagerak – og hadde 
uforglemmelige 48 timer med det beste av det beste. Følg med! 

Vi snakkes på onsdag 02.11.16 – dørene åpner kl. 19.00 

 

PS!! Neste klubbkveld blir onsdag 2. november 2016. 
 

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

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 
 

Diamonds og Cavemen 
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BBC CAFE 
ELGEN PÅ NØSTEBODEN 5. november 2016 kl. 1300 
Thorstein Selvik (Fikk Stones til Bergen) - Pengene bak musikken	
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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 


