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NYHETSBREV FEBRUAR 2017 
 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

Hei igjen alle J  

Onsdag 1 februar representerte klubbkveld nr. 2 i 2017 i Bergen Beat Club.                   
Den musikalske underholdningen var det Access Denied og UB 60 som sto for.  

Siden sist har vi lagt bak oss en lang Januar, med en noe underlig form for vinter - men 
ok det – virkelig vinter hadde vært heeelt vidunderlig – på fjellet ……..  

Sterkt, røft og pulserende – februar starter med et pang – og vi rocker inn i den siste 
vintermåneden sammen med to supergrupper, Access Denied og UB 60. Begge disse 
gruppene har en flott og sterk historie i BBC regi – Access Denied stiftet vi først 
bekjentskap med allerede på Ricks i Oktober 2008: og den gangen så de faktisk slik ut:  
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Og hva spilte de?? Joda – her fikk vi bl.a. høre Desperado og You Never Can Tell …                                                                                                                                           

I dag står de frem som enda flottere og enda bedre --- det musikalske uttrykket er 
mye det samme – men er blitt sterkere, proffere sikrere på sitt musikalske ståsted og 
de er bare super-sjarmerende – groovy og med en direkte beskjed til musikk-hjertene 
våre – vi blir dratt med inn i Access Denied -sfæren -- - og seiler rockete av sted på 
bl.a.  Jailhouse Rock, Johnny B Goode, Dock Of The Bay (Mmmmm --- snadder!!) 
Gruppen er bunnsolid – med Cato som en markant musikkpersonlighet og brilliant 
gitarist – en trommeslager med humor og morsomme annonseringer, bassisten ligger 
under med en trygg, brummende base, og Synnøve leder hele gruppen med vokal et 
godt stykke over gjennomsnittet – dette er bra folkens!! Velkommen tilbake Access 
Denied. 
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Etter pausen og utveksling av klemmer og påfyll av drikke gjør vi oss klare for nok en 
lyd-opplevelse av de aller beste – UB 60 – en voksen, flott gruppe meget bra musikere – 
og det er slett ikke første gangen de underholder oss på med saftig, fyldig og 
supergod musikk. Og denne gangen var ikke noe annerledes – Frank, Hans, Ragnar, Thor 
og Øyvind serverte en tett, mektig og superflott meny.                                                                     
Sterk begynnelse med Purple Rain som akselererte utover settet med f.eks. Bring It 
On Home To Me, Stuck On you, Love Will Keep Us Alive, Deep River Woman (Topp! 
Igjen! Blir ALDRI lei denne låten!)  og videre gjennom Hootchie Coochie Man og mange 
flere, avslutter med The Thrill Is Gone, Money For Nothing og Lay Down Sally. 
 
Harmonien mellom stemmene i dette bandet er rett og slett grunnen til langvarig 
gåsehud -samspillet er fantastisk …. Lydene som kommer fra den lille, svarte gitaren til 
Thor – river godt opp i musikknervene - publikum frydet seg – nøt hvert minutt og fikk 
nok en gang bekreftet at UB 60 er en av klubbens sterkeste kort – og takk for det. 
«Money For Nothing» ??? – Overhodet ikke!!  
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Og hva mer har foregått i klubbens regi i februar? Joda – vi er jo med i Bergens 
«Walk Of Fame» og der var det stor stas den 10. februar kl. 12.00 – selveste 
statsminister Erna Solberg fikk sin stein nedlagt i fortauet foran huset som kalles 
«Vest-Indien» og vis a vis Nøsteboden. Det var en flott seremoni med taler og 
nedlegging av de nå etter hvert, ettertraktete og vakre marmorsteinene. Etterpå var 
det skillingsboller og sprudlevann – en nydelig stemning og herlig underholdning J                                                                                
Dette blir stort og en reell turist-attraksjon – og det hele startet med Sverre 
(Faaberg) hadde en drøm – en visjon – en tanke om et «Walk Of Fame» i Bergen ……. 
Heldigvis delte han denne drømmen med Erik Blindheim – som øyeblikkelig tente på 
ideen og presenterte den for Kongen av Nøstetorget – Roger Iversen – og noen 
måneder etter var drømmen virkelighet – og ur-rockeren fra Nordnes, Bergen fikk den 
første steinen og som nummer to Trude Drevland. Siden har det gått slag i slag – 
anbefaler dere å gå inn på Facebook til Walk Of Fame – siden J  
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Litt fra styret: 

Og hva annet har vi BBCs styre og stell for tiden??                                                                                                                               

Joda, det blir nytt BBC Cruise med Danmarksbåten 19. – 21. mars.                                                                                                
Og dette er bare unikt folkens!! Med en lignende erfaring fra sist høst – så er 
dette en utrolig hyggelig to-dagers opplevelse, som alle vi som var med, sent vil 
glemme og som bare frister til gjentagelse – så det er det vi gjør nå – 
gjentagelse av to-dagers musikkopplevelse på sjøen, samt like mange nye med oss, 
som kan får oppleve det samme som oss – bare nyte, to fridager i bekymringsløs, 
musikk og nytelsens tegn – med alle de goder som følger med dette.    

Glem paraply, yttertøy og sko bytte, drosjekø, utendørs røyking, og lang vei 
hjem. Det blir ikke bedre enn dette – hjemmeliv, uteliv, sosialt samvær, unikt 
underholdningstilbud – «gamle» venner - nye venner – vi spiser, vi shopper, vi 
danser, vi nyter gode drikker – vi prater og kommuniserer – vi synger og nyter 
MUSIKK – MUSIKK – MUSIKK – så folkens – hvis dere ikke allerede har gjort det 
– så meld dere på NÅ!!!                                                                                                 
Nyt vår Danmarks-plakat - se alt dere får for en billig penge – støtt opp om 
klubben og våre eminente musikere – vær med på fest på bøljan blå - unn deg en 
ny musikk-opplevelse, mini-ferie og glade opplevelser. Fordi vi fortjener det!!   

 

Er det da noe mer i gjære?? Ja visst!                                                                                 
Vi har knapt kommet oss i land fra båten og fått plassert våre ny inn handlete tax-
freevarer, før vi skal på Årsmøte i Bergen Beat Club.  

Allerede dagen etter cruiset onsdag 22. mars kl. 19.00 steller vi i stand til 
årsmøte i BBC på Nøsteboden. Alle medlemmer med betalt medlemsavgift for 
2017 - er stemmeberettiget. Velkommen til årsmøte J  
 
Fredag 07. april får vi celebert besøk fra Liverpool og England. Ged Ryan – god venn av 
Bergen Beat Club og multi-musiker fra Liverpool kommer til oss i BBC. 
Foruten å være en superflott musiker som har spilt med mange verdensberømte 
grupper – så er han en utrolig trivelig person – med alle de fortrinn en engelskmann og 
musiker kan ha --- virkelig, dyktig, flott og utrolig talentfull person.                                                                                                                                    
I mitt reisebrev fra Liverpool i fjor i 2016 skrev jeg at Ged faktisk var en 52 åring 
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som så ut som en 30 – 35 åring – og det er faktisk sant – han eier noe av denne 
egenskapen som mange musikere har – de holder seg noe uforskammet godt.  

Denne fredagen 7. april – som vår kjære formann og president har døpt til Palme-
fredag lager vi et ekstra arrangement på Dyvekes – dette kommer vi selvfølgelig 
tilbake til – med utførlig beskrivelse av kvelden og arrangementet – baktanken er å 
lage et reversert Liverpool – gi litt tilbake for den fantastiske opplevelsen vi i BBC 
hadde i September 2016. PÅ Dyvekes får et one-man-show med Ged og selvfølgelig et 
par av våre kjære, gode band fra klubben. Vi annonserer og forteller dere mer om 
dette – følg med på hjemmesiden og også på BBC’s FB side så forteller vi deg alt du 
trenger å vite. 

I forkant av denne kvelden har vi klubbkveld onsdag 05.04.17 til vanlig tid – på vanlig 
sted – Nøsteboden der vi får et innslag med Ged også her …… Ged er en gammel, god 
venn av vår egen Jan Berg – og Mersey Team skal spille denne kvelden. Så våren er i 
boks folkens!!  

Året er i ferd med å bli 2 mnd. gammelt – og et stadig tilbakevendende tema på våre 
styremøter er medlemskap og betaling av medlemsavgift. Antall medlemmer har 
steget sist år – og bare gjett om vi er glad for det!! Men vi er veldig avhengig av at 
våre trofaste, kjære og meget velkomne medlemmer og publikum –  hvis vi skal klare å 
opprettholde våre tilbud på våre fantastiske klubbkvelder og våre andre 
arrangementer – båt-turer, festivaler, spesielle arrangementer, og vårt ønske om å gi 
noe tilbake til medlemmene. Det skal lønne seg å være medlem av Bergen Beat Club!! På 
hvert arrangement – på hver tur – på hver klubbkveld – skal vi gi tilbake goder til våre 
medlemmer i form av pris-bonus og unike opplevelser – vi er takknemlig for hvert 
medlem – men vi har plass til mange flere!!                                                                                                                                     
 
Så da er det bare å se på slutten av dette brevet – der får du det du trenger av 
opplysninger for å melde deg inn i klubben og bli en del av vår musikk-frelste 
vennegjeng – men husk for all del også – vi setter utrolig pris på alle dere som 
besøker oss uten å være medlemmer også ---- dere er med på å lage våre 
klubbkvelder og andre eventer til en formidabel glede, med musikk, samhold og 
rock’n roll.  
 
Så da kjære venner er det bare til å se frem til onsdag førstkommende med 2nd 
Power Unit fra Askøy – strålende gruppe med originalbesetning fra 60 tallet og 
fremdeles et repertoar, giv og energi som mange kan misunne dem.  
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Gleder meg skikkelig til å skrive om dem i neste Nyhetsbrev. 

Andre gruppen her blir KATSH, som er en forholdsvis ny gjeng bestående av «gamle» 
musikere – det blir deres annet besøk på Nøsteboden og vi kan bare se frem til Klaus – 
Audun -Tore – Svein Arne – Haakon – KATSH – velkommen J  

Da er det bare til å si takk for denne gang – følg med på våre sider og besøk oss på 
Nøsteboden – nå på onsdag 1. mars – dørene åpner kl. 19.00 og første band går på 
scenen ca. 19.45. Vi snakkes!!  
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PÅ TUR MED FJORD LINE  
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                
Også søndag 19. mars tar vi med oss en hel båt med musikkelskere og drar til Danmark! 
– vi er tilbake i Bergen tirsdag 21 -  se vår presentasjon og annonse på hjemmesiden -vi 
hadde vår første Danmarks-tur i September 2016 – knall-suksess og begeistrete 
mennesker – strålende underholdning, god mat, hyggelig shopping – herlig samvær med 
venner og kjente – en suksess som bare måtte gjentas!! Og nå er sjansen her igjen!! 
Påmeldingen er allerede overveldende – og hvis dere ennå ikke har meldt dere på – så 
må dere gjøre det snarest – «Rock’n roll på bøljan blå» - bli med!! 
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Nå gjentar vi suksessen fra cruiset i fjor høst med et nytt to døgns	

Bergen Beat cruise med Fjordline Bergen- Stavanger- Hirtshals-
Langesund / retur.	
Turen starter fra Bergen søndag 19.mars kl.12:30 og tilbake tirsdag 21. 
mars ca. kl. 12:30.	

Her får du mye det beste av musikken fra 50, 60 og 70 tallet når det gjelder 
pop, rock, soul	og mye mer.	
Vi er allerede over 120 i Bergen Beat gjengen som har meldt ombordstigning	

og regner meg full båt.	

Nå mangler vi bare dere med på turen for å få prikken over ièn.	

 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 dansestedet 
– du trenger ikke yttertøy – alt skjer om bord i båten!! 
  

Kanskje du allerede har bestilt? Hvis ikke er det bare å bestille nå.	
Husk de beste lugarene går først.	
 	
Turen koster i utgangspunktet kun kr.390, pr. person.	
For påmelding eller mer info: Trykk her:	

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

Du kan også bestille på tlf: 815 33 500. Bruk da turkode CD260 (Web turkode 
WCD260)	

	
	Det vil være grupper på scenen hver kveld både fra Bergen til Hirtshals og på 
returen.	

I tillegg også på turen Langesund retur.	
La oss se litt på gruppene som underholder oss på turen denne gangen:	
 	
 
Lübeck er fire rutinerte musikere som har gledet pop-frelste og danseglade 
vestlendinger siden 70-tallet. 
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Flerstemt sang, variert dansemusikk. På Beat cruiset vil Lübeck spille både Beatles, 
Stones og Creedence. 
Gruppen består av Lars Fauske vokal og gitar, Stig Skauge vokal og bass, Tom Nilsen 
vokal og trommer og Terje Nilsen vokal og rytmegitar.  Terje er vikar for Reidar 
Thyholdt. 
	

	
 
 
Sverre Faaberg & Forever Young Ones har røtter tilbake til tidlig på 
sekstitallet da gruppen ”The Young Ones” ble et begrep i ”Bergen Beat”, og som fikk 
den unike sjansen til å spille inn en rekke plater. 
Dagens besetning består foruten av Sverre Faaberg av Kjell Birkeland gitar, Tore 
Thorsen bass og Leif August Larsen trommer. Gruppen har ord på seg for å spille 
”kunst og rødvins rock ! ” 
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Diamonds så dagens lys allerede i 1962 og ble en av Bergens mest populære grupper. 
Etter reunion-konserter i både 1987 og 2003 oppsto Diamonds nok en gang i 2009 med 
dagens besetning. 
Bandets repertoar består 95% av låter fra før 1963. Elvis Presley, Ricky Nelson, 
Everly Brothers m.fl. 
Dagens besetning er Helge Christiansen, Solo - / Rytmegitar, Sang, Tore Per Olsen, 
Bassgitar, Audun Aadnevik stepper inn på turen for Romar Ekerold på slagverk. 
Og til sist men ikke minst formannen vår i Bergen Beat Club, Karl Jakob Helland, Solo - 
/ Rytmegitar, Sang. 
	

	
 

Bergen Beat Band sammensatt av musikere, som blir med på turen.                                                                     
Her kan det bli iørefallende lyd-overraskelser følg med! 
Thor Herbert vil også denne gangen lede Bergen Beat Band sammensatt av musikere 
som er med på turen. 
Ellers bestående av Frank Bentzen og Rolf Hagen på vokal, Thor Herbert Hermansen, 
Lennart Takvam og Per Håkon Kjærstad på gitarer og koring, Osmund Kringstad og 
Rolf Einar Davidsen på basser, Svein Arne Karlsen på key-board and Audun Aadnevik og 
Øyvind Samuelsen på trommer. 
 
	
Vi må klare å fylle denne 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!! Vi håper å se dere alle på båten!! 
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Rock´n Roll Weekend på Brakanes Hotel i Ulvik. 
Ikke før vi er tilbake fra BBC Cruise med Fjordline så er neste tur Rock´n Roll 
Weekend i Brakanes. 
31. mars til 2. april 2017 arrangerer Askøy Beat Club sammen med Brakanes Hotell 60-
70 talls Rock'n Roll weekend. Dette er 6. gang vi arrangerer dette i april. De 
foregående årene ble det en fantastisk weekend med masse folk og stormende jubel. 
Vi satser på samme suksessen i 2017. Følgende band spiller: 
 
- Diamonds  
- Page One  
- Surprise 
- Geri & The Atrics  
- Mersey Team 
- Wild Horses 
 

Kontakt hotellet snarest for reservering/bestilling av rom. NB! DET ER IKKE MULIG Å 
BESTILLE WEEKEND OPPHOLD VIA NETTET PÅ "HOTELS.COM, BOOKING.COM" 
OSV. DA DISSE ER STENGT FOR BESTILLING AV WEEKEND OPPHOLD MED FULL 
PENSJON. 
 
Hotellet melder om stor interesse for arrangementet så ikke vent med å bestille rom. 
BESTILLING AV ROM, epost: brakanes@bhghardanger.no, www.brakanes-hotel-no 

eller tlf. 56526105. 
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BRAKANES HOTEL  Ulvik
T: +47 56 52 61 05 | brakanes@bhghardanger.no | www.brakanes-hotel.no

ris
sg

ra
fi s

k.
no

 Rocḱ n Roll Weekend 
31. mars–2. april

Dansemusikk til det aller beste frå 60- og 70-talet,
god stemning og nye kjennskap!

Billettprisar: 
Fredag kr 200,-  Laurdag kr 200,-  Weekend kr 350,-

Weekendopphald frå kr 2.500,- per pers. inkl. dans og alle 
måltid f.o.m. middag fredag t.o.m frukost sundag 

Gratis ettermiddagskonsert, quiz og jam 
laurdag kl. 15.30 DIAMONDS

PAGE ONE

MERSEY TEAM

WILD HORSES

GERI & THE ATRICS
SURPRISE

FREDAG
21.30: Diamonds

22.50: Wild Horses
00.10: Surprise

 
LAURDAG

21.30: Mersey Team
22.50: Page One

00.10: Geri & The Atrics

 
																							
	
			
	
	
	

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/ 

 
 

  
 
Ok – da ser vi frem til neste klubbkveld – og det er om få dager!!                                                 
Der får vi besøk av 2nd Power Unit og KATSH. Her blir det fullt trøkk og full rulle.                                                                                 
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 å 
oppleve disse to bandene!!  
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PS!! Neste klubbkveld blir onsdag 1. mars 2017. 

 

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

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 
 

2nd Power Unit og KATSH 
 

																															

	
	
	
	

    
²²²²²²² 
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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. 

NB! Husk å før på innbetalingen følgende informasjon: Mail adresse, telefon nr. 
og bostedsadresse slik at vi kan nå deg med nødvendig informasjon. 
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Du kan også melde deg inn i klubben på våre arrangementer hver første onsdag i 
måneden på Nøsteboden. 

 

Med hilsen 

Osmund Kringstad     Berit Faaberg 
Leder redaksjonsgruppen    Sekretær/ Anmeldelse av band 


