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NYHETSBREV JANUAR 2018 
 
Hei igjen alle musikkvenner! 

Et riktig Godt Nyttår til alle våre flotte medlemmer og alle dere andre musikkvenner. 
Så har vi tatt steget inn i et nytt år med blanke ark og fargestifter. Vi håper alle at 
det nye året skal bringe oss mange gode og flotte musikkopplevelser. De første ukene 
i året har vært stormfulle og sure så da onsdag 10. januar opprant med årets første 
klubbkveld i sikte ble vi litt lysere til sinns.  
Kvelden band var KATSH og Lots of Cash. KATSH er et litt artig bandnavn hvor hver 
bokstav i bandnavnet er forbokstaven til hver av medlemmene. Disse gutta har vi hatt 
besøk av flere ganger på klubben og dette er et solid band. Trommisen, Audun 
Aadnevik, er også et av klubbens kjære styremedlemmer.   
Lots of Cash er et nytt bekjentskap for oss i BBC. Bandet har tilhørighet i Bergen 
Country Music Club og spiller jevnlig på Country klubbens arrangementer på 
Nøsteboden. Musikerne her er velkjente for oss i BBC da de fleste her også er 
medlemmer i BBC.  
Publikummet gledet seg til å få oppleve disse bandene og spesielt Lots of Cash siden 
dette var deres første opptreden for oss. Så over til kveldens musikkopplevelser. 
 
Første ut var KATSH med sin velkjente sound og her fikk vi blant annet låter av 
Kings, Tom Petty, Wings, Bob Dylan, Billy Idol og ZZ Top. Et veldig tøft repertoar, 
som vi ikke hører så ofte på klubben. Haakon Meitzher sin stemme passer godt til 
Tom Petty låter og dette håndterte Haakon veldig bra. Audun var som vanlig veldig 
stødig på trommene og sammen med bassen ble dette et veldig bra komp. Mine 
høydepunkt var Letting Go med Wings og Sharp Dressed Man med ZZ Top, Her 
imponerte virkelig Svein Arne på solo gitaren. Vel gjennomført gutter. Stemningen i 
salen steg mer og mer og vi gledet oss til fortsettelsen. 
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Etter en pause med påfyll av drikke, dette flytende stoffet i forskjellige kulører, 
som så mange setter så stor pris på samt litt frisk luft under vingene er vi etterhvert 
klare for neste band. Og som nevnt er dette en ny gruppe for oss BBC´ere på våre 
klubbkvelder. Nå er det jo slik at vi kjenner bandmedlemmene veldig godt da de 
fleste av dem vanker i miljøet vårt. Selvfølgelig var vi spente på hva vi skulle få 
presentert. Ble det kun Country eller??? 

Lots of Cash overrasket med et variert repertoar med en god blanding av Country og 
andre fengende låter.  
 
Nå er det ofte slik at når det er første gang en skal spille på et nytt sted med 
kjentfolk i salen så er en kanskje litt nervøs. Dette kom litt frem på de første låtene 
men må jammen få si at det etter vært tok seg godt opp. 
 
Første låt ut var I Fell In Love med Carlene Carter. Kari fremførte her en fin vokal 
prestasjon. En kunne merke at bandet var litt preget av stundens alvor her i starten. 
 
Ellers så fikk vi låter av bland annet Tammy Whynett, Kris Kristoffersen, Johnny 
Cash, Bruce Springsteen, Mark Knopfler, Robert Plant og Shadows. Mine 
høydepunkter var Every Little Thing, Carlin Carter, Sea of the Heartbreake, Johnny 
Cash og Team for Young Lovers, The Shadows. Publikum virkelig koste seg og sang 
med på flere av låtene. 
Kari er en god vokalist og dette repertoaret passer hennes stemme meget godt. 
Andreas er en flott solo gitarist men til tider litt tilbaketrukket kunne kanskje vært 
litt mer fremme i lydbilde. Gunnar og resten av bandet gjorde også en fin jobb med et 
stødig komp. 
Takk for en flott opptreden.  
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Som vanlig storkoser publikum seg 

 

       
     Vår kjære lydmann Morten med full kontroll på lyden 
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Da ser vi frem til neste klubbkveld onsdag 7. februar med besøk av UB60 og Blue 
Experience. UB60 har vi hatt besøk av flere ganger og dette er et solid band som 
alltid leverer varene. Blue Experience blir et nytt bekjentskap, som vi gleder oss til å 
bli kjent med. 

 

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.	
		
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!!! 
 

Bergen Beat Club og Fjord Line inviterer deg til Beat Cruise. Om 
du trives med musikk og rytmer fra 50-, 60- og 70-tallet er 
dette det riktige cruiset for deg. Bli med og la deg forføre. 
 
Mellom Bergen og Hirtshals på søndag blir det hyllest til noen av de mest kjente og 
kjære artistene fra 60-tallet. Vi starter kl. 21:00 med Eric Clapton som fremføres 
akustisk av uB60, og fortsetter med Eagles - fremført av Page One. Deretter blir 
det Rolling Stones ved tribute-bandet Wild Horses, Beatles ved Page One og sist 
men ikke minst Creedence Clearwater Revival fremført av et av Norges beste CC-
tributeband; The Poor Boys CC Revival Band. 
 
På turen fra Langesund til Hirtshals på mandag starter vi kl 16:00 med Dagdriverne. 
Bergensbandet spiller egenkomponert musikk, og har to plateutgivelser bak seg. Med 
norske tekster og fengende melodier har Dagdriverne etterhvert klatret inn på 
radiolister, og blitt et ettertraktet liveband i Bergensområdet og på Vestlandet. Når 
vi seiler fra Hirtshals til Bergen senere på kvelden presenterer bandene uB60, The 
Poor Boys CC Revival Band, Page One og Wild Horses det beste fra sine 50-, 60- og 
70-talls repertoarer. 
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       UB60 

 
 
Wild Horses 
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Page One 

 
       
      The Poor Boys 
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Dagdriverne 

 
 
Klikk deg inn på linken under og bestill Beat Cruiset da her kan det bli rift om 
billettene.  
 
https://www.fjordline.com/alle-tilbud/beat-club-cruise/ 
 
                      
- 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. 
 
 

 
 



	 12	
	

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 er onsdag 7. februar 2018. 
 

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

        Følgende band spilte på denne klubbkvelden: 
 

         

           UB60 og Blue Experience 
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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    


