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NYHETSBREV MAI 2017 
 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

Hallo alle dere kjære musikk-elskere!!  

Lysere dager – bedre vær – god stemning og herlig musikk!! 

Klubbkvelden den 3 mai bød på sommerlige temperaturer, utepils både før musikken 
og i pausen og varmen spredte seg både inne og utenfor Nøsteboden. Kvelden bar 
løfte om super knall musikk, fullt hus og mye glede, vennskap, samvær og lun øl og vin 
kos. 

 
WILD HORSES 

De som skulle underholde oss denne kvelden var Stones – tribute gruppen Wild 
Horses fra Askøy med to av våre styremedlemmer bak gitar og bass – og Surprise, et 
BBC band med variert og fengende repertoar – så vi hadde noen iørefallende timer 
fremfor oss!  

Det som var litt artig akkurat denne kvelden – det var at Sverre (Faaberg) skulle 
steppe inn med en låt hos begge gruppene! Spennende det – med bakgrunn i de to 
forskjellige stilartene – men det er vel noe av det som er en av de tingene som 
kjennetegner Sverre – versatilitet! Flott ord som betyr noe sånt som mangfoldighet – 
allsidighet – evne til å mestre flere kategorier. 

Så da var det bare å begynne! Først på programmet sto Wild Horses og som vanlig 
minnet deres bidrag om et skikkelig fyrverkeri – masse energi – masse trøkk – groove 
og impact. 
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Og det er jo helt sant det - de starter opp med «It’s Only Rock And Roll»                   
Dvs. Only og Only fru Blom – Rock and Roll er ikke akkurat å kimse av ---  og denne 
gjengen her har det meste av impact, groove og spirit. 

Energien og gleden og musikken kommer frem enten de spiller en rocka låt eller en 
ballade – vi kjenner det i magen., i brystet, i beina, i minneboken …….          Også var 
det disse damene da – Wild Hores var forsterket med to kordamer – damene er 
utrolig skjønne, og ikke minst dyktige – deilig å høre kordamer som treffer tonen – 
kan teksten - backer opp bandet – uten å ta over hovedrollen – disse er gode!!!                                                                                                     
De hanker inn bonuspoeng for de allerede, fra før, veldig gode Stones-tolkere i Wild 
Horses. OG – de har på seg T-skjorter med fargerik bling- Stones-tunge – Dritkult!!!!!  
Jada- jeg vet at det er et ungdoms uttrykk – men akkurat nå fant jeg ikke noe mer 
dekkende – så da så ……. Dritkult! – Skal forsøke å holde et mer dannet «voksent» 
språk – i neste avsnitt. Ikke for det – jeg tviler på at jeg kunne trøkket meg inn i en 
av deres t – skjorter – men jeg digger de!!!! (Nytt mote-ord! – men i alle fall et som vi 
alle kan bruke.!)  

Så da rocker vi videre til Walking The Dog – Under My Thumb --- Honky Tonk Women 
– (rock med country touch- bra!!) Between A Rock And A Hard Place - Wild Horses – 
Paint It Black -. (JA!!!) 19th Nervous Breakdown – Tell me – osv!!  

På låt nr 4 kommer gjesteartisten på scenen – og Sverre & Rolf drar en akkurat passe 
rusket, røff og skikkelig rå Dead Flowers – tøff duo dette: Rolf & Sverre - utrolig bra 
– og resten av settet blir akkurat slik vi vil ha det – rockete og energisk – og de har en 
særs god trommis – bare nevner det!   

De kan det disse Villhestene, som er denne gruppen:                                                   
Rolf Hagen – vokal, Osmund Kringstad – bass, Per Håkon Kjærstad – gitar, Tore 
Pletten – gitar, Øyvind Samuelsen – trommer – og de herlige bling/kor-damene:       
Åse Hellebø og Hanne Bentzen. 

HJERTELIG TAKK TIL WILD HORSES!! Gleder oss allerede til neste gang! 

Så var det pause – vi skvaldrer og går på toalettet – de av oss som fremdeles røyker 
går utenfor og trekker dypt inn- vi heller innpå litt øl og nipper litt vin og de med 
bilen i Klostergarasjen nøyer seg cola og Erdinger – uten alkohol, veldig god forresten!  



	 3	
	

 

 

 



	 4	
	

  

  
 



	 5	
	

                     

 



	 6	
	

SURPRISE 

Og da skynder vi oss tilbake til plassene – vi vil jo selvfølgelig ikke gå glipp av noe – og 
neste band er jo Surprise – det har vi visst lenge – så det kommer jo ikke akkurat som 
en «surprise». 

Surprise klarer å lokke frem alt vi har i kropp og sjel av nostalgi dans på lokalet, hele 
listepop-repertoaret, eller i alle fall noe av det – og de presenterer den ene topplåten 
etter den andre, som vanlig, elegant og stilsikkert.                                           Erik 
som leder av den vokale delen av denne gjengen er alene denne kvelden – makkeren 
Kaare er bortreist så Erik råder den vokale grunnen alene  – med unntak av 1 låt – der 
også han får besøk av veteranen og gudfaren i bergensk rock, Sverre (Faaberg). 

Men vi tar det fra toppen – surprise har vært utrolig aktiv på BBC scenen det siste 
året og det har en enkel grunn – de spiller virkelig bra – de presenterer det vi vil høre 
og de utstråler spilleglede og holder repertoaret i riktig retning.   Også denne 
gruppen har en svært god trommis, vårt eget styremedlem Audun (Aadnevik) – som 
har vært med på den bergenske rock-arenaen, helt fra BB perioden – han var med på 
grunnleggingen av denne fantastiske klubben – han spiller i mer enn ett band – så da: 
ladies and gentlemen: Audun!!!  

Dette bandet består av: Erik Sigvathsen – Kaare Monsen (ikke tilstede denne gangen) 
Leif Johan Larsen, Terje Røyseth, Audun Aadnevik, Atle Hammersland. 

Og de stiller opp med sin høyst populære rekke av låter og sjarmerer oss med Blue 
Bayou, It’s All Going To Pot, Words, Speed Of The Sound Of Loneliness, I Started A 
Joke, (topp!!)  Ebb Tide – skulle gjerne hørt deg synge denne Erik – der finnes en 
flott tekst på denne!! Og det klarer du !!Mange minner som det blir satt tone til – 
herlig med skikkelig godt oppvarmete pop/rock låter – vi rocker og ruller med …….                                                                                                                         
Allerede på 3 låt får Erik forsterkninger på scenen av «sjefen sjøl», Sverre, og 
sammen drar de en sterk versjon av 7 Spanish Angels  …………..  

“When The Battle Stopped And The Smoke Cleared, 
There Was Thunder From The Throne, 
And Seven Spanish Angels Took Another Angel Home.” 

Mektig låt, mektig tekst, mektig duo – og en mektig glad gjeng som bare kunne 
applaudere av pur begeistring.  



	 7	
	

Enda en flott kveld med gode venner, super musikk, god stemning, mye god prat, mye 
god drikke – klemming og latter – en kveld med positivt fortegn – og på vei hjem blir 
det litt nynning og repitisjon av enkelte av låtene – “Take Me Down Little Susie……. 
Take Me Down” - “Bye bye Johhny bye bye” ! ”Goodbye Ruby Tuesday who could hang 
a name on you? When you change with every new day - Still I'm gonna miss you.”  

TUSEN TAKK TIL SURPRISE! Ser frem til neste gang!! 
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FOR en herlig kveld – “Villhester” og “Overraskelser” reddet denne kvelden og ga 
grunn til å glede seg uhemmet til neste gang! og takk til Sverre for det ekstra 
krydderet – som ga en ekstra “spice” til denne kvelden. 
 
 
BBC var så heldig å få et fantastisk flott bilde fra Kunsthuset Wendelboe, som vi 
loddet ut. Den heldige vinneren ser dere på bildet under sammen med giver og vår 
formann. Vi har vært så heldig å få et bilde til, som vi også ut vil lodde ut på neste 
klubbkveld. Bilde kan dere se på Facebook siden vår. 
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Og som vanlig koser publikum seg 

 



	 11	
	

 

Og noen koste seg ute i kveldssolen 

 



	 12	
	

LITT NYTT 

Og nå er vi nesten der! Allerede på onsdag  -  er det faktisk den siste klubbkvelden i 
denne sesongen  --- og vi kan sette i gang de musikalske vibbene igjen -  vi skal få se 
Echoes på scenen – bare navnet gir assosiasjoner til noe vi gjerne vil høre ---- 
Echoes!!!! Og så kommer Bompengeringen – veldig aktuelt, både navn og sak i disse 
dager – men forhåpentligvis er alle forhindringer føyet av banen og Bompengeringen 

kan stille på scenen og glede oss med topp underholdning. På onsdag altså!! 7. juni 
2017 kl.19.00! Blir kanon!!  

 

CRUISE  

Og hva annet skal vi i styre og stell gjøre med sommeren vår ???? rent bortsett fra 
at der ikke er klubbkvelder i Juli og August – så har i alle fall noen av oss nok å henge 
fingrene i – høstens program skal spikres – og vi har et 2 døgns Danmarks-cruise helt i 

begynnelsen av oktober 1. – 3. oktober!  Og DET er noe denne klubben kan! Etter 
to vellykkete cruise, høst i 2016 – og vår 2017 så kjenner vi oss som eksperter på 
denne type underholdning!  

Husk å bestille plass på denne opplevelsen! Benytt annonsene som legges ut andre 
steder på denne siden – VI underholder dere non stop (omtrent) på båten – DERE 
bare nyter livet, musikken, maten og tax-free’en  -- dette skal vi minne dere på til 
stadighet gjennom sommer og høst – det er på tide å begynne å glede seg!   

Nærmere beskrivelse av hva vi vil tilby på denne turen kommer vi tilbake til litt 
senere og selvfølgelig, oftere! 

Men da snakkes vi på onsdag – alle kjære venner – ta med andre venner, music-lovers, 
godt humør, et åpent sinn og betalingskort. (Inngangspenger og baren :) 

Ønsker dere alle en fortsatt flott pinse og flott uke. 

Og husk: Det er utrolig lett å bli medlem i Bergen Beat Club! Bare følg anvisningene til 
Osmund rett etter brevet her – så vet du hvordan alt kan ordnes med få tastetrykk!  

Jeg skal selvfølgelig minne dere på alle de fordelene som dere har som medlemmer i 
Bergen Beat Club! Og nå er den virkelig gode nyheten at det går fint an å melde seg 
inn i «billett-luken» når du kommer på klubbkvelden – vi er fremdeles bare i juni og 
medlemskap koster kun 250,- pr. år- og du støtter den beste musikk-klubben i Norge 
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– og som medlem betaler du bare kr. 100,- i inngangsbillett. Du får også bonuser på 
våre spesialarrangement – vi forhandler alltid frem de beste tilbudene for våre 
medlemmer!  

Da alle mine kjære musikk-venner!! Da snakkes vi på onsdag!! 7. juni kl. 19.00 – ikke 
glem det!!!  

 
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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PS!! Neste klubbkveld blir onsdag 7. juni 2017. 
 

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

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 
 

 
Echoes og Bompengeringen 
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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. 

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 


