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NYHETSBREV SEPTEMBER 2017 
 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

Hallo igjen alle dere kjære musikk-elskere!!  

Halvt bedøvet av beundring, entusiasme og glede, og med bankende hjerte fylt av 
patriotisme og stolthet – samt en sterkt gryende interesse for sykkel-sport., må jeg 
bare gratulere Kristoff med sølvet – som etter mitt syn var sterkt gullfarget – og gull 
til Bergen for arrangementet. En uke smekkfull av øyeblikk som vi husker for resten 
av livet! Folkefest er nesten et understatement – dette overgikk det meste, i verdens 
vakreste by med verdens beste publikum.   

Vi i BBC er veldig stolt av våre band som rocket Nygårdsparken fredag, lørdag og 
søndag under VM – tusen takk til våre band som strålte både fredag, lørdag og 
søndag!  

Det er ikke grenser for hva vi kan og hva vi klarer!         

Men først skal jeg gi ordet til vår varamann Osmund Kringstad som dekket musikk 
anmeldelsen fra siste klubbkveld den 6. september. Det var trist å ikke kunne være 
der – men det er godt å se at folk har kost seg også denne klubbkvelden. Osmund har 
ordet: 

 

BBC klubbkveld på Nøsteboden 6. september 2017 

Så var vi i gang med høstsesongen med BBC sine klubbkvelder og som vanlig så var det 
fult hus og 2 meget gode band på plakaten denne kvelden. Denne gangen hadde vi 
gjesteband fra Norheimsund /Øystese, Last Explosion og vårt eget Beatles band 
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Yellow Tambourine som skulle underholde oss. Publikum i salen hadde store 
forventninger til disse 2 bandene.  

Først ut var Yellow Tambourine og dette gledet vi oss til. Bandet spiller kun Beatles 
låter og er sammensatt av musikere fra andre band i klubben og kom på banen for 
noen år siden. Sist bandet spilte for oss på klubben imponerte de såpass at vi også 
denne gangen forventet en flott opplevelse og det fikk vi. Beatles katalogen er stor 
og det er mye å velge mellom. Det som gledet undertegnede mest var at det ble 
presentert mange låter en ikke hører så ofte. 

Bandet åpnet med ”Any time at all”, som satte standarden og vi fikk klassikere på 
rekke og rad, som Sgt. Pepper´s lonely hearts....., Taxman, Wait, I´m so tired, No 
reply, I´ll be on my way +++++.  

En artig sak var den direkte overgangen fra Sgt. Pepper´s Lonely Heart til With a 
little help from my friends, dette satte en liten spis på det hele. 

Må få trekke frem Taxman, No Reply og The Word, låter med godt driv og trøkk som 
virkelig fikk frem rocke foten.                                                                                                       
Bandet avsluttet med Don´t Let Me Down, en nydelig låt som ble fremført med 
innlevelse og sjel. 

Ble imponert over dynamikken, rytmikken og kompet. Dette satt som en kule. Øyvind 
Larsen, trommer og Kjell Madsen, bass drev frem bandet med tydelig og stødig komp. 
Og med Kai Ove Inselset og Lennart Takvam på gitarer så måtte dette bare bli bra. 
Lennart på hoved vokal og med god koring fra de andre i bandet løftet alt opp til et 
meget bra nivå. Selv om Lennart klaget på litt rusk her og der så var det ingen som 
fikk dette med seg og hva så det er jo live. 
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Så var det tid for pause og skifte av band. I pausen var det tid for trekning av Kunstnerhuset 
Wendelboe sitt flotte maleri gitt til klubben. Dette var tredje gangen Wendelboe har forært 
oss et av sine malerier. Den heldige vinner var Wenche Semmingsen. 
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Så var det klart for Last Explosion og fansen til bandet var i topp stemning. Dette er 
et band fra Norheimsund/Øystese vi kjenner fra før og har hatt samarbeide med når 
vi hadde rock´n roll weekend på Hardangerfjord hotell i Øystese. Stein Pedersen, 
gitaristen i bandet, var også med i BBC bandet under Cruiset med Fjordline i mars. 
Hvis jeg ikke husker feil så har vi også tidligere hatt besøk av denne gjengen på 
klubben. 

Bandet har et variert repertoar som spenner fra The Rolling Stones, Wilson Pickett, 
Eddie Floyd, The Spencer Davis Group, Eagles osv. 

Første låt ut var Why me, regner med at dette var Delbert McClinton sin versjon. 
Låten svingte meget bra og foten gikk. Videre kom perlene på en snor, som Don´t 
fight it, Unchain my heart, Roll over Beethoven, Keep on running, Desperado, The 
River, Mustang Sally og et par norske svisker, Fra vett og forstand med Matti 
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Røssland og To små planeter med Bjørn Eidsvåg. Bandet avsluttet med en flott 
versjon av You are my sunshine. Med andre ord et meget variert repertoar.  

Folk storkoste seg og sang med på flere låter. Dette er et bra band som kan sine 
saker. 

Må få fremheve trommisen Tarjei Flotve og vokalisten Bjørn Fure som gjorde en 
fremragende jobb. Bjørn var litt preget av stundens alvor og kunne gjerne sluppet seg 
lit mer løs.  

Bandet består ellers av Stein Pedersen på gitar, Torbjørn Skeie på keyboard og Bjørn 
Pedersen på bass. 

Litt smårusk på noen av låtene men slik er det når en spiller live. 

Vil bare få nevne en liten sak, litt mye lyd fra instrumentene på scenen mellom låtene. 
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Som vanlig storkoser publikum seg 
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Takk til Osmund og denne reportasjen fra BBC!!  

 

BBC Cruise 1 – 3 oktober 2017 

Men alle venner -  vi kan så mye mer!!                                                                                      
For oss som driver med Bergen Beat Club og musikk – vi er uovertruffen på vårt 
område – akkurat nå forbereder vi en båt-tur (neida – ingen ro-tur på Puddefjorden) 
men et nytt Danmarks-cruise i en av Fjord Lines behagelige båter, og vi BBC skal fylle 
båten med musikk-glade mennesker som bare skal kose seg – nyte et par dager i en 
sutalaus tilværelse der vi går til duk og dekket bord, og får dekket alle behov innen 
kravet for mat og drikke – og utenom det – så skal vi i BBC sørge for at musikken og 
underholdningen fyller alle de mellomliggende timene med super musikk, med anledning 
til å gå til dansestedet uten yttertøy, uten skobytte, uten cc og bare nyte den herlige 
musikken som vi er kjent for og som vi tar med oss på båten for 4de gang!!!  

Vi nipper til vin, drinker, øl, kaffe og mineralvann – vi danser og svinger oss til ypperlig 
musikk fremført av noen av våre mest storartete band.  

Vi har hele 4 stk. av sorten med oss. 
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Og vi kan med stolthet presentere: 

UB 60                                                                                                                              
Band i særklasse – gjennomført musikalsk, høykvalitets gjeng – med ypperlig 
repertoar og musikk – disse topp musikerne får vi høre søndag kveld og mandag kveld 
– samt et eget Eric-Clapton relatert «show» på vei fra Langesund til Hirtshals. Dette 
skjer mandag ettermiddag.  UB 60 har rocket oss i ved feler anledninger – sist nå i 
Nygårdsparken – mange ganger på Nøsteboden og ved flere av våre store 
arrangementer. Vi har fremdeles til gode å høre en mindre bra fremførelse av dette 
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bandet! De er knall – og vi gleder oss vilt til å høre disse «guttene», som er så 
velkjente av oss i BBC – og som vi aldri får nok av - så velkommen om bord til Frank, 
Hans, Ragnar, Thor Herbert og Øyvind. 

 

 

LOTS OF CASH                                                                                      
Helt nytt bekjentskap for oss! Artig navn som kanskje henspiller på mye kontanter – 
eller artisten Cash? Siden forhåndsmeldingene tyder på at hovedvekten til gruppen 
ligger i country musikk – så kan vi kanskje helle til det siste alternativet. LOC er en 
gjeng voksne, optimistiske, glade og ivrige voksne med bandet LOC som en forholdsvis 
ny hobby. Bandmedlemmene, som har en noe variert musikk bakgrunn, har stiftet 
bekjentskap med hverandre på Bergen Beat Club og Nøsteboden og er i hovedsak 
representanter for Bergen Country Music Club.                                                                                                                                  
Men på denne turen representerer de BBC og vi er spente og gleder oss!                                  
Forhåndsomtalen jeg har fått forteller at gruppen spiller variert musikk med bredde 
fra Tammy Wynette til Shadows – det lyder meget bra – og de er- likhet med de 
andre, på scenen både søndag og mandag kveld- Deres 20 min show mellom Langesund 
og Hirtshals har tittelen «Johnny Cash» - tenkte vi det ikke   
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I tillegg har dette bandet har en annen bitte liten fordel fremfor de andre. De har en 
kvinnelig vokalist! Der er vi i sørgelig undertall, må jeg bare innrømme – så det er uten 
tvil et ekstra poeng med en skjønn dame i front! Spennende – så vi ønsker Andreas, 
Gunnar, Finn, Roar og Kari velkommen til høstens cruise!   

 

 

PAGE ONE                                                                                                    
Askøy band med lang fartstid i å underholde oss i BBC! Utrolig sjarmerende band med 
publikumsappell og skikkelig trøkk i låtene. Page One kombinerer kvalitet med dansbar 
og lett underholdning – og holder oss i ånde med musikk på søndag og mandag kveld 
med varierende velkjent lyd fra bl.a. Rod Stewart, Spencer Davis etc. Spesial showet 
mellom Langesund og Hirtshals presenterer seg som «The Beatles»! DET kan denne 
gruppen – minner bare om at de hadde spesial Beatles-show på Nøsteboden, da Paul 
McCartney skulle få sin stein på Walk Of Fame!!  Fenomenalt!! Så – igjen -  Hjertelig 
velkommen om bord til Rolf, Einar, Helge, Leif og Terje. 
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NO PLAN - B                                                                                          
Utrolig spennende og levende band med mye nerve og groove.                                      
Saftig og svingende bluesrock er en meget god beskrivelse av det disse ufører på 
scenen. Dyktige musikere med lang musikk-historie i flere kjente grupper fra 
Bergensk musikk-flora. Erfaring og musikalske enere er passelig merkelapp på denne 
gjengen. Deres spesial del mellom Langesund og Hirtshals har fått tittelen «Delbert 
MC Clinton» - vi kan nesten ikke vente! Velkommen om bord: Geir, Ole, Leif Johan, 
Hans Petter og Roffa. 
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Disse gruppene er de som skal sikre at vårt cruise med Fjord Line blir en flott 
«avspasering» fra hverdagen og gir oss musikalske gleder og herlige minner.  

Og NB!! – det er få dager igjen – men der er fremdeles plass til noen mennesker til – 
så hvis dere ikke allerede er påmeldt – så gjør noe virkelig impulsivt!! Bli med oss på 
tur! 

Vi er klare til å gå om bord! 

 

Onsdag 4 oktober kl. 19.00 

Og vi gir oss ikke der. Etter vi har lagt til land i Bergen den 3dje oktober – drar vi 
hjem – pakker ut kofferten, setter på plass i skap, skuffer og fryseboks, lar 
vaskemaskinen gå – spiser. Sover og jobber (litt) før vi setter kursen «hjem» til 
Nøsteboden for å få med oss oktober – utgaven av Bergen Beat Club. 

Nok et musikalsk vitamin bombe- og et flott tillegg for oss som har vært på tur – og 
en helt nødvendig dose for de som måtte stå over og vente helt til neste gang! Men 
første onsdagen i hver måned er et must! Og denne onsdagen får vi møte Lübeck og 
Shadcasters som 100% sikkerhet gir oss en kanon musikk-seanse på Nøsteboden 
denne kvelden!!  

Dette vil ikke noen av oss gå glipp av – topp band på et topp sted med topp fasiliteter, 
topp stemning og et TOPP publikum!  

Møt opp – støtt Norges aller beste musikk-klubb!  

Da snakkes vi folkens! 

 
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 
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Mail: haavard@radioservice.no 
Skype: radioservice3 
 

 
 

²²²²²²² 

 
http://www.pianohuset.no/ 

 
 

  
 

 
 
PS!! Neste klubbkveld blir onsdag 4. oktober 2017. 
 

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

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 
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Lübeck og Shadcasters 
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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 


