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NYHETSBREV NOVEMBER 2016 
 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

Hei igjen alle J November – en måned som minner oss på noe som 
nærmer seg med stormskritt – Julejammen selvfølgelig – etterfulgt av 
selve julen!!  

Men før det skal vi ta et tilbakeblikk på vår klubbkveld den 2. november 
– i kjente, kjære omgivelser – med kjent, kjær stemning og publikum og 
artister på plass.J  
 
DIAMONDS                                                                   
Diamonds – bare navnet bærer i seg et løfte om retur til 60 tallet, 
striledanser, fargerike gutter, knall musikk – nostalgi i bøttevis og en 
dansbar liste av deilige, kjente og uforglemmelige låter.                         
Denne gruppen inneholder flere medlemmer fra «gamle dager» og 
består av: 

Helge Christiansen-gitar/vokal, Romar Ekerold-trommer/vokal, Tore 
Per Olsen-bass, Lars Jakob Helland-gitar/vokal. 

Denne kvartetten leker seg i et repertoar som sitter der det skal og 
vekker minner fra dans på lokalet, swing og slow – tre siste og damenes. 
Og da lar vi bare dette flyte innover oss: Never Be Anyone Else, 
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Spanish Harlem -  og hva er det vi hører:                                                     
« Bueno Sera Signorina, Bueno Sera, It is Time To Say Goodbye To 
Napoli» – trallalla – «and by a little jewellers shop we’ll stop and linger, 
while I buy a wedding ring for her finger» --- mimre mimre! Buona Sera 
tar oss faktisk med til 50 tallet, nærmere bestemt 1958, da 
swing/dixieland artisten Louis Prima solgte en million av denne platen 
bare i USA – og pr. i dag tror jeg at Diamonds må være den eneste 
rockegruppen her på berget, som har denne på repertoaret – artig!!  

Så når vi da har kommet i skikkelig «Wake Up Little Susie» modus – så 
koser vi oss bl.a. med I Need Your Love Tonight, I Washed My Hands 
In Muddy Water og til slutt Wonderful Tonight.  

Diamonds forlater scenen og gjør klar for neste scenario som er intet 
mindre enn Cavemen!  

Takk til Diamonds – «You Looked Wonderful Tonight»  

Etter nytt påfyll med klemmerunder, småprat, øl og vin er vi åpen for en 
times tid med Cavemen, eksellent blues-gruppe med gode relasjoner til 
Bergen Beat Club og flere vellykkete besøk hos våre medlemmer og 
publikum.                                                                                        
Cavemen feirer 50 års jubileum i år – og med bandmedlemmer som er 
spredt i flere deler av verden, er det både spennende og flatterende at 
de samles i Bergen for bl.a. å spille for oss i BBC.   
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CAVEMEN                                                                                
Cavemen har en liste av låter som faller inn med mange BBC medlemmer. 
Med besetning som understreker stilen og en tett mur av lyd, gir dette 
oss en storartet musikk-opplevelse, og innføring i bluesens verden, til 
tider veldig melodiøs og en lærebok i publikumsvennlig blues.  

Sologitaristen i Cavemen er en musikalsk historie i seg selv, og trekker 
alltid en rad med gitarister som vil snuse, se og kanskje lære noen triks 
av denne mannen, som til vanlig bor og spiller i USA – men som har vært 
medlem av denne gjengen siden de startet. Navnet på finger-virtuosen 
er Odd Arne Kjøsnes – som utvilsomt gir Cavemen en markant profil på 
blueskartet, og sammen med resten av den strålende gruppen blir de en 
musikk eksplosjon på den intime scenen på Nøsteboden. 
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Bak gruppenavnet Cavemen – finner du disse: Odd Arne Kjøsnes-
sologitar, Henning Bødtker-gitar, Einar Tvedt-vokal, Jan Rude                                                                     
Bjørke-bass, og Leif August Larsen-trommer.                                              

Cavemen presenterte 18 låter på Nøsteboden denne kvelden og gjorde 
det i velkjent stil for denne gruppen –og lot oss ta innover oss låter 
som: The Thrill Is Gone, Crossroads, Black Magic Woman, Unchain My 
Heart, Checkin´On My Babe osv. To av de beste låtene, Rollin’ Man og 
Sensitive Kind – begge J J Cale låter, er å finne på Cavemens jubileums 
cd- som de har utgitt i anledning sine 50 år.   

Det var skikkelig trøkk i veggene på Nøsteboden denne kvelden og vi 
takker Cavemen for spennende og meget vel gjennomført program – til 
stor begeistring for oss/publikum som fikk nyte både soft rock’n roll og 
blues denne kvelden. 

I etterkant av kvelden, kunne vi lese følgende på BBC’s FB side:                                      

Hjertelig takk til alle som møtte opp 2. november. Dere gjorde 
dette til en knall fest!! Kjempehilsen fra oss i Cavemen. 

Takk til dere Cavemen!!  
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Og som vanlig koser publikum seg 
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Det var den klubbkvelden, som faktisk var den nest siste i år – det er 
nesten skummelt hvor fort tiden flyr. I forkant av denne klubbkvelden 
2. november hadde BBC og en stor gruppe medlemmer og musikkvenner 
vært på tur med båten mellom Bergen – Hirtshals – Langesund – Bergen 
– og denne opplevelsen står ikke tilbake for noen av de musikalske 
begivenheter som vi har opplevet under Bergen Beat Club sin logo! 

Og det sier seg nesten selv, at med en svært vellykket deltakelse på 
Hansadagene i Juni, knalltur til Liverpool i September og Danmarks tur i 
Oktober – pluss alle våre herlige «ordinære» klubbkvelder – så er vi i 
styret ganske så giret og jobber med 2017 og planlegger diverse «gigs» 
for å underholde og glede våre medlemmer, publikum og alle musikk-
elskere.                                                                                                 
Foreløpig er det meste selvsagt på planleggingsstadiet – men noen saker 
er allerede dato satt og bare gled dere alle til det nye året --- For 
allerede nå kan vi røpe at Danmarks-tur med båten blir det - i fra 
søndag 19.03.17 til tirsdag 21.03.17 --- JA!!! Og gled dere – jeg skal 
selvfølgelig ikke be dere begynne å pakke med en gang – vent nå og se 
hva dere får til jul --- men i alle fall – følg med på siden vår – så 
informerer vi etter hvert – påmeldingsfrist, hvem som skal spille og 
hvor mye det skal koste. Følg med!! Dette bør dere alle unne dere!! Les 
reisebrevet vårt på hjemmesiden vår og bare bestem dere!! Dette vil 
dere ikke gå glipp av!! Bare spør hvem som helst som var med oss i 
oktober! Fjord Line, publikum og alle BBC’ere inkludert musikerne – var 
full av lovord!! 

 
Neste års klubbkvelder: 
Før båt-turen starter vi klubbkveldene våre onsdag den 4. januar med                                                                            
Geri & The Atrics og Sverre Faaberg & The Forever Young Ones – 
knallåpning på året med førsteklasses energi, trøkk og passelig laid-
back rødvins-rock.  
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Onsdag 1. Februar trår vi til med Access Denied og UB60                                  
- knall fortsettelse med dobbel kraftpakke av de sjeldne.                                          
Gir betegnelsene drive, guts og high power et nytt innhold. 

Onsdag 1. Mars Those Things og Katsh                                             
Hardtslående Askøy Rockere, som bare blir bedre og bedre med 
pangversjoner av bl.a. Rolling Stones låter, og de nyere Katsh som var 
imponerende gjester hos oss i 2016.                                           

Etter disse «fete» musikk kveldene – skal vi altså ut på bølgene og nok 
en gang rocke Danmarksbåten! Følg med!  

I neste Nyhetsbrev vil jeg presentere hvem som spiller hos oss på 
Nøsteboden 05. april – 03. mai – 07. juni.  

 
FOR en musikk-kalender vi har å se frem til!!  
Og nå da --- bare et par dager til folkens så er det JULEJAM !!! Årets 
klubbkveld SPECIALE med en masse glitrende musikere på scenen og 
med erfaringer fra tidligere år som tilsier at vi får et topp show med 
og uten nisseluer med masse underholdning, musikk og utilslørt 
juleglede! En kveld vi alle gleder oss til – den er for noen (ganske få 
tipper jeg) avslutningen på julestrien – mens for de fleste (slik som oss) 
den vitamininnsprøytningen vi trenger begynnelsen av julesjauen.  
 
Dere skal selvfølgelig få utførlig reportasje i neste Nyhetsbrev – men 
jeg regner med å se flesteparten av dere på førstkommende onsdag på 
Nøsteboden. Denne kvelden er den best besøkte i året – ikke så rart 
med ca. 40 -50 spellemenn på scenen – og derfor er det bare å si at å 
være tidlig er ikke en bakdel på denne dagen – dørene åpner kl. 18.30 
og musikken begynner kl. 19.15 og julestemningen trigges utover 
kvelden!!  

Så da snakkes vi!!!  
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Avslutningsvis så vil jeg minne dere alle på at grunnen til vår suksess, 
grunnen til at vi kan gi tilbake til medlemmer og musikere og drive på 
den spennende og innholdsrike måten vi gjør – det er pga. dedikerte 
musikere og et uoppslitelig trofast publikum – samt – og ikke minst – 
våre medlemmer!                                                                                                             
Vi nærmer oss årsskiftet og faktura for medlemskap i 2017 kommer om 
ikke så lenge. Så til dere som allerede har oppdatert sitt medlemskap – 
tusen takk for det – og til de av dere som ønsker at vi kan fortsette 
vårt gode arbeid – husk å betale medlemsavgiften i 2017 når den 
kommer i januar!! Det setter oss i stand til å fortsette i det sporet vi 
er i - med masse gode tilbud hele året!! I 2016 har medlemsmengden 
gjort et skikkelig hopp oppover – og det betyr at vi har gjort noe bra og 
vi har som mål å ta vare på hvert eneste medlem – alle skal kunne føle 
den gode følelsen og samværet og samholdet i klubben vår - og 
medlemmene skal alltid være sikker på at de vil få bonus-tilbud på alt vi 
arrangerer – fra klubbkvelder til reiser og større arrangementer – det 
skal lønne seg å være medlem av BBC. Vi har faktisk som mål i klubben 
vår, at så nært som «alle» som spiller hos oss skal være medlemmer i 
klubben – slik at vi har enda større evne til å gi tilbake til musikerne – 
som er hjertet i klubben vår.  

Da slutter jeg brevet for denne gang – se frem til neste Nyhetsbrev 
med julejam – reportasje og oppdatering av alt som skal skje på nyåret!  

Kos dere på Julejammen!! Og en                                                                 
RIKTIG RIKTIG GOD JUL TIL DERE ALLE!!  

 

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 
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AS Radioservice 
Tlf: +47 56142300 
Mob: +47 47663863 
Web: www.radioservice.no 
Mail: haavard@radioservice.no 
Skype: radioservice3 
 

 
 

 

²²²²²²² 

 
 
http://www.pianohuset.no/ 

 
 
 

  
 
 



	 12	
	

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

Jo, selvfølgelig julejammen, onsdag 7. desember 2016. 
 

NB! Første band-gruppe begynner å spille ca. kl.1915. 
 
Det blir 4 band-grupper denne kvelden med tilsammen 40-50 
musikere. 
 

 

²²²²²²² 

 
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 


