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NYHETSBREV SEPTEMBER 2016 
 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

Slutten av September!! Det, i seg selv er helt ufattelig!!                                                            

Til tross for at på en måte er det helt naturlig – for det har jo vært en kort 

sommer ---- veldig kort ---- har det vært sommer??                                                            

Det som med sikkerhet har hendt, det er at måneden begynte med klubbkveld i BBC 

– nærmere bestemt onsdag 7. september. 

Akkurat denne måneden var vi i BBC ekstra heldige, for i forkant av klubbkvelden 

hadde BA laget en reportasje om oss, stor, flott artikkel over 2 sider, ifm den 

supre cd-en som klubben har laget og som skulle slippes på klubbkvelden. Vi er 

innbilske nok til å tro at denne flotte reklamen for klubben, var medvirkende til at 

Nøsteboden fyltes opp til bredden på denne onsdagskvelden.                                                                                                                                

Basert på vår kjempeflotte underholdning på klubbkveldene, så pleier antall folk og 

stemning være ganske så tett i lokalene på Nøsteboden – våre tilbud på denne 

første onsdagen i hver måned trekker trofaste, dedikerte og alltid noen nye 

beundrere og musik-elskere – og denne kvelden var intet unntak – smekkfullt er vel 

den frasen som betegner situasjonen best – og stemning, musikk, samvær, humør,   

Muligheter for utvidelse av band-banken vår er bare gledelig!                                                           

Vi har i den senere tid fått mange nye medlemmer og klubbkveldene er stappfulle – 

så her er det noe vi gjør rett – men det finnes vel ikke en klubb her i landet med et 

slikt samhold, så fulle hus, så bra musikk og så mange fantastiske medlemmer og 

andre faste besøkende på våre kvelder. De som besøker oss digger musikken, 

samværet, atmosfæren, ølet, vinen og vertskapet.                                                                                                                

Og der er plass til flere.                                                                                                              

http://www.bergenbeatclub.com/
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Det er våre medlemmer som muliggjør den type drift som vi praktiserer.                

Det er våre medlemmer som «står bak» julejam, jubileums arrangement, 

hotell/spilleturer i Hardanger, Liverpool-tur, og Danmarks-tur.                                                                          

Så hvis dere ennå ikke er medlemmer – så ta en titt på Osmund sitt innlegg i slutten 

av dette Nyhetsbrevet – følg linken og meld dere inn                                                    

kr. 250,- folkens – billig investering i MUSIKK, felles interesser, vennskap og glede! 

Og fordelene står i kø!                                                                                                       

Du får alltid spesialtilbud på alle BBCs arrangementer!                                                                

Det skal lønne seg å være medlem av BBC! 

 

Så til klubbkvelden 7. september; 

PAGE ONE                                                                                                                                  

Og jeg tror ikke at noen gikk skuffet hjem den dagen!! Vi hadde en smakfull meny å 

by på – og kvelden startet med Page One – beundret og varmt velkomment band fra 

Askøy, med gjentatte besøk på BBC.                                                                      

Kan nok tenkes at stemningen – pluss de overfylte lokalene og den positive, glade 

atmosfæren spilte inn på fremføringen denne kvelden – i alle fall er dette med stor 

sannsynlighet det beste vi har hørt Page One!!                                                            

Snadder for øret og sjel fra begynnelse til slutt, Rolf (Hagen) i storform – både 

han og resten av gjengen fremstår som energiske, engasjerte musikere/artister 

med hjerte for stoffet de spiller og like stort hjerte for det publikummet de 

spiller for.                                                                                                                                

Så folket var med i alt fra Watch Your Støp, Take This Hammer, I Love This 

Bar(!!), Come Together – videre via Till There Was You, I Don’t Wanna Talk About 

It (kveldens beste!!) Maggie May og helt til I Saw Her Standing There!                    

Vi kan bare skryte – det er ikke noe annet å gjøre Page One!!                                                    

Og det er ikke bare det at «We Love This Bar» - we also «Love This Band»  Page 

One består av: Einar Schøtt Svendsen, vokal/gitar – Helge Fredheim, 

trommer/vokal – Leif Steinfeldt, vokal/gitar, Terje Steen, Bass/vokal – og Rolf 

Hagen Vokal/kassegitar   
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Første del av kvelden – vel i havn – og det merkes i baren hos Mirela og co – her er 

det bare å bestille det du vil leske strupen din med.  
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LOTUS                                                                                              

Det føles så godt – vi har det så bra – vi gleder oss til neste avsnitt – og bare 

minutter etter kan vi se en ny gjeng på scenen – klubben har ønsket velkommen til 

Lotus – flott gruppe fra «way back when».                                                                      

Lotus har sendt mail til undertegnede og uttrykker stor glede over å få spille på 

BBC – for bandet var det en strålende kveld – de har stor interesse for klubben – 

og ønsker svært gjerne å få komme tilbake til «det publikummet» og «den 

stemningen» - dette faller lett inn i rekken av lovord fra diverse band som spiller 

hos oss – BBC er et ettertraktet spillested med en fantastisk og ekte atmosfære – 

med ekte musikk av ekte artister – med genuine venner i genuine omgivelser – og vi 

var alle våken for musikk fra Lotus.                                                                                                           

Lotus traff spikeren på hodet med sitt repertoar som hadde mye innslag av CCR 

(Creedence Clearwater Revival) som f.eks. Who’ll Stop The Rain, Proud Mary (!!!) 

Have You Ever See The Rain.                                                                                

Selvfølgelig slo dette supergodt an hos oss i salen og Lotus står ikke tilbake for 

noen når det gjelder instrumentering og vokale prestasjoner.                                                

Rock rock rock – dette er fantastisk kjekt og hyggelig – og bandet krydret rekken 

av store hits med bl.a. Yellow River. Tequila Sunrise, Johnny B Goode, Midnight 

Special – som fører til en sterk avslutning med I’m A Believer og Neil Youngs mega 

hit Heart Of Gold. Lotus kom, spilte og begeistret.                                                                                     

Jeg ser klart at disse gutta kan lett bli medlemmer og tilbakevendende besøkende 

på våre klubb-kvelder, noe som i sin tur åpner veien for flere spillekvelder på 

Nøsteboden i BBC.                                                                                                          

Mange takk til Lotus som består av: Arne Løvås, bass/sang – Johnny Jensen, 

tangenter/sang - Lennart Beijer, trommer – Ove Ådland, gitar/sang – Yngve Ådland, 

gitar/sang. 
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Og som vanlig koser publikum seg 

 

 

 

BBC CAFE – 10. september 2016 

Rapport fra Alf 

Denne lørdagen hadde vi kollisjon med BBC sin reise til Liverpool, slik at vår faste 

og trofaste menighet uteble. Det ble likevel en uforglemmelig opplevelse for dem 

som møtte frem. Og stemningen og latteren var i taket i over en time.  

Innledningsvis fortalte vi Dennis at det ikke kom til å være mange publikummere i 

dag. «Det passer meg utmerket» var svaret. Bare jeg er ferdig til kl. 16:00, for da 

skal jeg på Garasj (er usikker på skrivemåten) og feire min 67-årsdag. Så satte han 

i gang, assistert av briljant gitarist og bandmedlem Øyvind på gitar. Dennis dro de 

herligste historier, som bygget opp til en påfølgende like artig sang. Til slutt drog 

han «Naboen» og Vresvijk sin «Mørder Anders». Så var det hele over, og jeg pakket 

ned utstyret. Da jeg gikk Kl. 17:00 var Dennis der fortsatt, i full passiar med 

gjenværende gjester. Vi må få Dennis tilbake ved en senere anledning, slik at flere 

kan få oppleve denne utrolig dyktige og fargerike artisten. 
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TUR MED BÅT TIL DANMARK!  ROCKIN’ ROLLIN’ OCEAN!!                                                                    

Ja - vi kjenner til at interessen for denne turen er veldig stor – og på oppfordring 

av mange nysgjerrige og potensielle båt-farere – så er det jo absolutt ingenting å 

stusse på!!                                                                                                                            

2 døgn på bøljan blå! MUSIKK (Slik som vi liker!!) God Mat, God Drikke – Shopping, 

Underholdning – kom til duk og dekket bord – handle taxfree – hvile, danse, rocke – 

kort vei til all dansestedet - du trenger ikke yttertøy – alt skjer om bord i båten!!  

Og hvem skal lyse opp våre sjø-dager?? Hør bare her: 

 

TO VOKSNE HERRER 

Sverre Faaberg (aka Davy Dean) – Gudfaren i Bergens musikkliv, vært på scenen 

i 62 år!                                                                                                              

Kjell Birkeland – klasse gitaristl – super musiker fra 60-70-80 - tallet. 

 

Disse to presenterer showet: ELVIS, DAVYEN – OG EG.                                    

Dialogen og musikken tar deg rett tilbake til 60 tallet – striledansene, de crazy 

historiene, originalene, fans og bandboys i en salig blanding med den virkelige 

musikken fra Bergheim, Melkeplassen, Scala og alle de andre stedene! Pluss den 

spede begynnelsen til unge Elvis i Sun Studio!!                                                                                                    

Morsomt og masse herlig musikk – dette vil dere ha med dere!!   
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WILD HORSES - BOMPENGERINGEN 

Og det stopper ikke der. «Wild Horses» har mer musikalsk feststemning på lager, 

før «Bompengeringen» går på scenen med variert blues og rock. 

 

WILD HORSES                                                                                                           

Legende fra Askøys musikkhistorie. WH har sitt utspring fra et annet Askøyband 

Those Things – på båten vil WH ta oss med inn i Rolling Stones og Soul verden og 

står for et forrykende show med masse energi og smittende musikkglede. Vi gleder 

oss masse til å trampe takten og synge med når Rolf, Osmund, Per Håkon, Tore og 

Øyvind setter i gang!  
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BOMPENGERINGEN                                                                 

Setter rockefoten i gang og gir oss dansbar og sterk musikk fra 60/70tallet. 

Bompengeringen er sammensatt av en gjeng musikere av edel kvalitet fra 

forskjellige band gjennom mange år.                                                                                                  

På båten tar de seg av alle oss som bare vil ha mer – og for anledningen stiller de 

med ny besetning – så vi får vår del av rock/blues når Helge, Alf, Svein Arne, Rolf 

og Robert inntar scenen.  
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Ledet av Thor Herbert vil det også bli jam innslag av et Bergen Beat Band 

sammensatt av musikere som blir med på turen.                                                                     

Her kan det bli iørefallende lyd-overraskelser følg med! 

 

Hvis dere ikke allerede har bestilt – så må dere få gjort det nå!! 

Det er så ENKELT –                                                                       

gå inn på linken under her – klikk klikk – og du/dere er med oss på båten til Bergen-

Hirtshals-Langesund-Hirtshals-Bergen 26 - 28 okt. 2016.   

 

       https://www.fjordline.com/alle-tilbud/bergen-beat-club-cruise/                                                   

 

Vi må klare å fylle den båten med fantastiske BBC-mennesker – 

medlemmer og ikke-medlemmer – for å nyte fantastisk BBC musikk – 

handle litt, spise og drikke litt – le utrolig masse – synge og danse!!                  

Håper å se dere alle på båten!! 

https://www.fjordline.com/alle-tilbud/bergen-beat-club-cruise/
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Som dere ser så oppfordrer jeg alle til å bli med oss på båten til Danmark – og med 

bakgrunn i vår ganske nylig avsluttede Liverpool tur – så vet jeg at de som var der, 

og som har anledning kommer til å melde seg på cruiset.                                       

For det er spesielt når vi BBC’ere kommer sammen og lager show!!                                                                                        

Håper dere alle leser eller har lest reisebrevet mitt fra Liverpool –                                         

så har dere en liten peiling på hva vi kan få i stand på en båt mellom Bergen og 

Danmark    

 

 
 

  

3-sengs DeLuxe lugar med havutsikt Kr. 600,- i tillegg 
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Litt fra Liverpool turen 

Må bare legge til at i reisebrevet har jeg dessverre glemt å ta med navnet på 

trommeslageren i Heart Beats – å ja – jeg vet at det ikke er nødvendig, men dette 

var bare en uheldig forglemmelse – men alle kjenner og elsker mannen bak 

trommene med skalken – Romar Ekerold – beklager Romar!                                                  

Jeg kan gjerne også ta med at siste kvelden på Liffeys fikk en gjesteopptreden av 

en av Ged’s gode venner – artisten Ian Prowse, som er en legende i Liverpool – og 

fikk en stor karriere i inn og utland. Prowse var utrolig god og vi setter pris på at 

han tok turen innom Liffeys og presenterte et nummer for oss.                              

Hvis dere vil vite mer om Ian Prowse – er det bare til å google han 
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Litt fra styret 

Vi i styret i BBC har nettopp hatt vårt styremøte for denne mnd. (sep).                            

Igjen har vi et aldri så lite tilbakevendende problem. Pga. Nøstebodens noe 

spesielle utforming – så må vi ha en rekke vaktfolk på klubbkveldene.                                  

Vi har fenomenale medhjelpere – medlemmer som uten noe som helst vederlag, 

frivillig hjelper oss på klubbkvelder – sørger for ro og orden, avhjelper i «billett-

luken», vokter innganger og utganger – men som ellers deltar på klubbkvelden på lik 

linje med alle andre besøkende. Vi er interessert i flere gode medhjelpere – så hvis 

du tror at du kan avse en times tid på klubbkvelden for å hjelpe oss – så ta kontakt 

med Lars Hogne Syslak og/eller Kirsten Marie Vågene (begge finner du ved 

billettbordet på våre klubbkvelder) 

Da gjenstår det bare å takke alle dere kjære gode musikkvenner for nok en 

storartet, vellykket måned med BBC.                                                                                       

Vi gjør oss klar for oktober med klare forventninger til mye samvær og mye musikk 

– og vi pangstarter på onsdag 05.10.16 på Nøsteboden – dørene åpner kl. 19.00 – og 

bevæpnet med musikkgehør, godt humør og stempel på hånden – så er vi i gang!!  
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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 

 

 
 

 

 

http://www.pianohuset.no/ 

 
 

  

 

http://baremeg.no/bbc/rs.pdf
http://www.radioservice.no/
mailto:post@bergendjutleie.no
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 

 

 

 

 

Ok – da ser vi frem til neste klubbkveld – og det er om få dager!!                                                 

Der får vi besøk av Bompengeringen og Samsara.                                                                 

Gjør dere klar for en knallkveld!! – Denne gangen har vi ingen tosiders avisartikkel i 

forkant – men det skal virkelig ikke spille noen rolle.                                                           

Her blir det fullt trøkk og full rulle.                                                                                 

https://issuu.com/rogerstormo/docs/nw146_web/1
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Begge band har gjort meget vellykkete opptredener før på klubben – og denne 

gangen er vi ganske sikre på hva vi får – og det passer oss utmerket - vi gleder oss 

til Bompengeringen og Samsara!!  

 

PS!! Neste klubbkveld blir onsdag 5. oktober 2016. 
 

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

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 

 

Samsara og Bompengeringen 
 

 

 



 21 
 

 

 

 

 

 

BBC CAFE 

ELGEN PÅ NØSTEBODEN 8. oktober 2016 kl. 1300 

Thorstein Selvik (Fikk Stones til Bergen) - Pengene bak musikken 

                                                                                                                                   

Ja – og hva var det mer?  Jo – vi vil på sterkeste anbefale alle som kan om å ta 

turen på BBC Cafe på lørdag 8 oktober. Da får vi nærkontakt med Tom Tumyr, 

musiker, kunstner, revy forfatter og masse masse mer. Tom er et eventyr Bergens 

kulturliv – kom og se og hør Tom – det blir en fornøyelse!! Kafeen åpner kl. 13.00 – 

Tom starter sitt innslag rundt 14.45 – 15.00 og holder oss trollbundet i en god 

stund. 
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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 


