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NYHETSBREV DESEMBER 2017 
 
Hei igjen alle! 

Så var vi endelig kommet til desember, siste måneden i dette året, med alt denne 
mnd. har å tilby, som jule stress/kos samt det vi alle har ventet et helt år på nemlig 
Julejammen. 

Onsdagen opprant med et himla dritt vær, som varte hele dagen og utover kvelden, 
med regn og vind. Men dette hindret ikke at folk og fe ramler inn på Nøsteboden når 
dørene åpnes for å få med seg årets happening. Og en stor happening med fullstappet 
lokale ble det, som også tidligere år. Den store forskjellen i år var at våre eminente 
Julejam generaler har strammet opp arrangementet til de grader at dette gikk på 
nystrøkne skinner. Det fantes ikke noen slinger i valsen, de 3 gruppene holdt tider og 
var klare til å spille før vi hadde fått summet oss. En stor kontrast til tidligere år 
hvor det til tider var litt kaotisk med for mange musikere involvert, som medførte en 
hel masse bytter underveis, ikke alltid så nøye med tildelt spilletiden osv.  

Det var lagt opp til at hver gruppe hadde 45 min. spilletid. Første gruppe begynte litt 
før kl 1930. Når første gjeng var ferdig var neste gruppe kjapt på plass og satte i 
gang. Dette medførte at Julejammen var over ca. Kl. 2215. Et helt fantastisk proft 
opplegg med et lite minus ved at folk ikke ville gå hjem så tidlig. Og hva gjør vi da jo 
trommer sammen noen musikere og jammer litt til. 

Må si at med en slik stram og god regi er det ingen fare for at arrangementet skulle 
skli ut, som det har vært tendenser til tidligere år. 

En stor takk til gjengen som stod for årets Julejam: 

Alf, Inger, Lennart, Svein Arne og Rolf Davidsen. 
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Første gruppe ut var gruppen til Svein Arne 

Deltakere  
Erik Sigvathsen Gitar/Vokal 
Helge Christiansen Vokal/Gitar 
Hans H. Hansen Gitar/Vokal 
Andreas Træen Gitar 
Rolf Hove Bass 
Helge Mjøs Bass/vokal 
Arne Lundø Bass 
Rolf Farestveit Trommer 
Jan Heggernes Trommer 
Svein Arne Karlsen Keyboard 

 
Andreas Træen, på solo gitar, åpnet showet med 3 Shadows låter, Cavatina, 
Wonderful Land og Geronimo. Veldig bra spilt av Andreas med stødig backing av de 
andre gutta. Helge Christiansen kom inn på gitar for Andreas og Arne Lundø på bass 
for Rolf Hove. Helge Chr. sang 3 låter blant annet, Summertime Blues med Eddie 
Cochrane. En artig fremføring av denne låten ellers en grei fremføring av de 2 andre 
låtene. Erik Sigvathsen var med på koring. 

Stemningen var nå meget god blant publikum og smittet over på musikerne, som koste 
seg på scenen. 

Erik overtok vokalen med sine 3 låter, Helge Mjøs overtok bassen og Rolf Farestveit 
trommene fra Jan Heggernes. Her fikk vi Lady in Red, I started a joke og Before you 
accuse me. Her imponerte Helg H. Hansen på solo gitar. Som vanlig fikk vi en veldig 
flott vokal prestasjon av Erik. 

Så var det Helge Mjøs sin tur til å synge og vi fikk låter som, A whiter Shade of pale, 
Brown Eyed Girl og She´s a woman med Beatles. 

Noe smårusk her og der fra bandet men dette tåler vi da vi må ta i betraktning at 
dette er en gjeng som ikke har spilt sammen før og minimalt med øving. 

Publikum satte pris på det de fikk høre så vell gjennomført gutter. 
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Det var så tett med folk i lokalet at det å få kjøpt forfriskninger i pausen mellom 
gruppene og å få fraktet dette tilbake til sine plasser ble en av årets største 
utfordringer da det ikke var noen særlige bevegelses muligheter i denne sildetønnen. 
Diverse artige situasjoner var å observere når folk prøvde å balansere øl og vinglass 
over hodene på folket i sildetønnen. Litt søling ble det på denne vandringen så det var 
bare å gape opp så fikk en smake på varene. 
 
Før vi viste ordet av det var neste gruppe klar til å fremføre sitt bidrag og det var 
bare å innta plassene og gjøre seg klar. Det gikk så kjapt at røykerne og do-folket 
ikke fikk med seg starten. 
 

Gruppe 2, gjengen til Inger Aksnes og Rolf Davidsen 
 
Deltakere  
Haakon Meitzner Gitar/Vokal 
Synnøve Lindquist Vokal 
Rolf Davidsen Bass/Vokal 
Lennart Takvam Gitar/Vokal 
Inger Aksnes Vokal 
Kai Inselset Gitar/vokal 
Kjell Madsen Bass 
Vemund Grimstad Bass 
Atle Hammarsland Keyboard 
Audun Aadnevik Trommer 

 
Haakon Meitzner, på vokal, åpnet andre avdeling med Dedicated Follower of Fashion 
og Where have all the Good Times Gone av Kings. Siste låt var My back Pages, White 
Indian. Veldig bra gjennomført både vokalt og musikalsk med godt driv. Kjell på bass, 
Kai på gitar, Lennart på gitar, Audun på trommer og Atle Hammersland på keyboard 
sørget for at det ble et skikkelig godt trøkk og flott dynamikk. 
 
Synnøve Lindqvist overtok vokalen med sin sedvanlige gode stemme. Alltid like 
smilende og godt humør. Her fikk vi låter av Carlene Carter, Olav Stedje og Joe 
Cocker.  
 
Rolf Davidsen klinte til med Let´s Twist Again i Chubby Checer versjon. Rolfén er 
alltid et eventyr på scenen så også denne gangen. Tøft Rolf!!!  
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Så var det Lennart sin tur til å åpne munnen og slippe ut Cliff, Bette Midler og The 
Box Topps låter. Lennart kan dette så det ble igjen en fin opplevelse å høre på. 
 
Vemund fikk et par låter på bassen og gjennomførte dette på en fin måte. 
Litt høy vokal, som laget litt bulder på scenen, slik at det ble litt uklar lyd ut. 
 
Inger avsluttet seansen med sine 3 låter. Et artig låtvalg med It Takes Two med Rod 
Steward & Tina Turner, Venus - Shocing Blue samt Happy Together - Turtles. Tøff 
gitar innledning av Kai på Venus. Bandet holdt et stramt og meget godt komp på låtene 
så dette var bra. Vokalen til Inge var også meget bra gjennomført. 
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Siste gruppe ut var gjengen til Alf. 

Deltakere  
Chigen Vokal 
Robert Birkeland Vokal/Gitar 
Jan Henrik Haugsøen Vokal/Gitar 
Terje Røyseth Bass 
Alf Lambrechts Bass 
Einar Kinden Keyboard 
Rolf Thomsen Trommer 

 

Her var det litt omstokkinger ut i fra det oppsettet vi har fått tilsendt fra Alf.  

Jan Henrik åpnet det vokale med Any Time at All – Brian Adams. Fredag – egen 
komponert, en meget tøff låt hvor Robert fremførte en kjempe solo. Etter at Jan 
Henrik var ferdig med sine låter overtok Robert vokalen og fremførte noen egen 
komponerte låter av Alf og Robert, I Hate Clouds with Name on Them, Ain´t that a 
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Shame og Uten Deg. Ukjente men små pene låter, litt ustø på vokalen. Ellers godt 
trøkk i alle låtene. 

Chigen, vår gode gamle vokalist og gitarist fra The Hoolegans overtok vokalen og 
virkelig imponerte. Lenge side vi har hørt Chigen og her fikk vi oppleve den gode gamle 
sounden fra 60 tallet. Painted Rose – egen komponert, var virkelig en opplevelse. Når 
Don´t Play That Song kom, en hyldest til Tom De Lange, var publikum virkelig tilbake 
på 60 tallet. Et stort øyeblikk, som jeg tror alle kommer til å huske lenge, fra en av 
våre store helter fra den gang.  

Takk skal du ha Chigen!!! 
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Litt mer jamming etter det offisielle programmet. 
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Som vanlig storkoser publikum seg 
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Som vanlig 2 glade hjelpere 
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Litt fra styret 
BBC Beat Cruise våren 2018. 
Det blir et nytt Beat Cruise med Fjordline 8. april 2018, Bergen- Stavanger-
Hirtshals-Langesund / retur.  
 
Cruiset i høst, 1. oktober, ble atter en gang suksess.	
På turen var vi over 250, som reiste, i tillegg alle de andre, som ellers var med, som 
vanlige passasjerer.	
Det ble atter en gang høy humørfaktor både for reisende og band.	
 

NB!  
Bli med å gjenskap den fantastiske atmosfæren vi Bergen Beatere og 
alle andre fans av 50, 60 og 70 talls musikken er i stand til å skape.	
		

Nytt av året: Båtene har fått en ny etasje på toppen av skuten med nye 
lugarer. Fjordline vil i motsetning til tidligere turer	bruke alle sine 
markedsførings ressurser for å fylle båten. Det kan dreie seg om en 
tilhørerskare på mellom 4 og 500	musikkinteresserte. Så dette blir 
stort!!! 
	
Følgende band spiller: 
 

- UB60 
- Wild Horses 
- Page One 
- The Poor Boys 
- Dagdriverne 

 
Vi vil komme tilbake med presentasjon av bandene i neste nyhetsbrev. 
 
Klikk deg inn på linken under og bestill Beat Cruiset da her kan det bli rift om 
billettene. Kan også være en fin julepresang til en av dine kjære. 
 
https://www.fjordline.com/alle-tilbud/beat-club-cruise/ 
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- Styret jobber også med andre arrangementer for 2018 så dette året kommer til å 
bli et veldig spennende år, så følg med i kommende nyhetsbrev. 
 

Årsmøte 2018.   
Årsmøte blir avholdt mandag 19. mars 2018, kl. 1900 på Nøsteboden. Forslag til 
årsmøte må være styret i hende senest 19. februar 2018. 
 

 
 

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/ 
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PS!! Neste klubbkveld er onsdag 10. januar 2018. 
 

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

Følgende band spilte på denne klubbkvelden: 
 

 

KATSH og Lots of Cash 
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Og vi tar med medlemskaps betalingsoppfordring 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      
Leder redaksjonsgruppen     


