
 
NYHETSBREV JUNI/JULI 2013  
 
 
 
Hei igjen alle BBC'ere!  
 
 
Da var det allerede blitt juli  tiden flyr, og nyhetsbrevet som skulle vært sendt ut i 

hvert fall sommer utenfor vinduet mitt, - håper det varer! 
 
Siden sist har det vært Pop60 på SAS-hotellet på Bryggen fredag/lørdag 31. mai/1. 
juni. Med fulle hus båe fredag og lørdag viste dette arrangementet den store 
interessen det er for vår musikk-genre. Helt utrolig flott helg, og et meget vellykket 
arrangement. Kjempegøy å treffe igjen gamle venner med samme musikksmak og se de 
gode gamle på scenen. 
 
RAPPORT FRA STYRET 
 
Orientering om Rockheim helgen 31. august  1. september 2013  

Disse bandene spiller: uB60, Those Things, Page One, Echoes, Wild Horses, Shandy og 
2nd Power Unit. Human Beings har dessverre måttet avlyse.  
 
Vi har spurt Rockheim om de kan sjekke ut om muligheter for et lokalt Trondheims band 
som gjesteband til erstatning for Human Beings. Rockheim har kommet opp med et 
forslag til et kjent gammelt Trondheimsband, som ble startet i 65 med blant annet 2 av 
musikerne som spilte i Difference,  Missing Links. Disse ble Norgesmestre i rock i 
1966. Styret er enige om at vi går for dette. Gå inn på linken under og les mer om dette 
bandet;; http://www.trondheimbluesklubb.no/missing-‐links/.  De skal ha et lite honorar på kr 
6000 som tilsvarer reisetilskuddet klubben ca. sponser hvert band med (kr 1000 til hver 
musiker). Vil tro at disse gutta trekker en god del Trøndere til arrangementet så dette 
gleder vi oss til. 

Det har vært mange som har spurt om muligheter for å danse på Rockheim. 
Vi har avklart med Rockheim at vi kan organisere salen slik som vi vil, med for eksempel 
bord rundt et dansegulv slik at det blir mulig å danse.  
 
Vi regner med at mange har ordnet bestilling av flybilletter og hotell på egenhånd, i 
tillegg til dem som bestilte via linken på hjemmesiden vår.  
 
 

http://www.trondheimbluesklubb.no/missing-links/


Hotellweekenden til Hardangerfjord Hotell i Øystese:  
Skynd deg og meld deg på til denne weekenden på Hardangerfjord Hotell for en fin helg 
med gode musikkvenner. Dette gjør du ved å ta kontakt direkte med hotellet og minne 
om avtale med Bergen Beat Club for å få den rette prisen på tlf: 56 55 63 00, mail 
hardangerfjord@bhghardanger.no. Weekendpakke fra fredag til søndag kr 1995,- alt 
inkludert. 

 
Hotellet har 87 rom og det er begrenset med rom igjen da BBC alene legger beslag på 
nærmere halvparten av rommene med band og lydfolk. Det er allerede booket inn en god 
del rom p.g.a. dette arrangementet, så ikke vent med å melde dere på og opplev en 
uforglemmelig weekend i Øystese. 
 
Frivillige til forskjellige arbeidsoppgaver i klubben: 
Vi har nå knyttet til oss Eva Dahl, Wenche Semmingsen, Aud Elin Målsnes og Lars Hogne 
Syslak som skal hjelpe til med arrangementer og klubbkvelder/billettsalg m.v. Disse 
sorterer under arrangementskomiteen. Velkommen skal dere være!  
 
Sammen med andre gode hjelpere, jeg nevner Svein Arne Karlsen, Willy Berg Larsen, 
Åshild Kleppe - ble disse invitert til en liten avslutning på Bryggen i Bergen en 
fredagskveld i juni, etter siste styremøte før sommeren, om bord i båten til Per Håkon. 
Hva skulle vi gjort uten dere? Tusen, tusen takk for hjelpen! 
 
Statistikk på solgte billetter til klubbkveldene. Som dere ser er besøket på 
klubbkveldene veldig bra, de kveldene som er markert med gult, er det kanskje litt 
overfylt på Nøsteboden, - men skikkelig gøy med så høye besøkstall! 
 

 

Solgte 
billetter Medlemmer 

Ikke 
medlemmer Band 

     jan.12 114 75 39 Forever Young Ones/Lubeck 
feb.12 106 70 36 Mersey Team/The Crew 
mar.12 99 60 39 Diamonds/Larsen å di 
apr.12 106 68 38 Echoes/Skuteviken 
mai.12 88 38 50 Wild Horses/High Pressure 
jun.12 72 40 32 Page One/Access Denied 
sep.12 150 68 82 Tornado/Bergen Beat Band/Second Power Unit 
okt.12 72 42 30 Those Things/Echoes 
nov.12 106 57 49 Shandy/Stein Hauge Band 
des.12 150 75 75 Jule-jam 

     jan.13 96 62 34 Hot Pants/Skuteviken 
feb.13 144 81 63 Gruppesax/Human Beings 
mar.13 65 43 22 Plinka Plonka Foundation/Diamonds 
apr.13 107 58 49 UB60/Rhytmic 

mailto:hardangerfjord@bhghardanger.no


mai.13 146 78 68 
Larsen å di/The Forever Young Ones/Geri & 
the Atrics 

jun.13 124 54 70 Riff/The Holliebyrds 
 
 
Klubbkvelden på Nøsteboden 5. juni 2013  
 
Holliebyrds og Riff spilte, - masse folk og kjempegod stemning på denne klubbkvelden 
også. 
 
Anmeldelse av bandene;; Osmund 
 
Første band ut var Holliebyrds 
 
Dette ble en virkelig flott musikalsk opplevelse med godlåter fra Hollies og Byrds. Det 
er sjelden at denne type musikk blir presentert på våre klubbkvelder. Må få si med en 
gang at med så gode musikere så ble dette en flott reise i Hollies og Byrds sine 
musikalske verdener. Her kom Hollieslåtene på løpende bånd med;; Carry Anne, Bus Stop, 
Sorry Suzanne, Here I Go Again og He Aint Heavy osv. Disse låtene har en høy 
allsangfaktor og tilhørerne sang med fra første strofe. Når gutta boys i tillegg flettet 
inn de gode gamle Byrds låtene som;; Mr. Tambourine man,Turn turn, All I really wanna 
do, Goin back, Feel a whole lot better, var dette fullkomment. Med A-laget til Dr. 
Wiesners, Beinet fra Rolling Clones og ikke minst Audun Aadnevik fra Spiders så måtte 
dette bare bli en stor happening. Håper at vi får oppleve disse gutta ved en senere 
anledning. 
 
 

  



  

  

Neste band på scenen var Riff: 

Nå var jo standarden satt og publikum var virkelig i godlune og ventet spent på Riff. 
Dette var vel også et relativt ukjent band men det ble faktisk en ny flott 
musikkopplevelse med et variert låtvalg med låter fra Beatles, Manfred Mann, Cat 
Stevens, Stones, Neil Young, Crosby Stills Nash & Young, og mange flere. Når 
Stoneslåter som Wild Horses, Dead Flowers og Under My Thumb kom rykket det 
virkelig i rocke foten til en ihuga Stones fan. Her var det flere kjente musikere vi har 
hørt i andre band, som Rune Kristensen på keyboard og Stig Skauge på bass. Disse 
sammen med Terje Nilsen på gitar og vokal, Tom Nilsen på trommer og vokal og Jan 
Henrik Haugsøen på gitar og vokal, så ble dette en virkelig trivelig stund og publikum var 
fortsatt i god stemning og fikk en uforglemmelig kveld. 

  

  

  

 
 
Neste klubbkveld  4. september 2013. 
 
Da  spiller:  Last  Hippies  og  Page  One. Page One er godt kjent på klubben fra før, mens Last 
Hippies spiller for første gang. 



 

Presentasjon av Last Hippies: 

 

Bandmedlemmer: 

Steinar Ora  trommer. Raymond Knutsen  vokal og gitar. Helge Olsen  vokal og gitar. 
Paul Widding  bass. 

Bandet kommer fra Bergen, og består av fire erfarne musikere med over 150 års 
fartstid bak seg. Bandet spiller låter av bl.a. ZZ Top-Lynyrd Skynyrd-Bad Company 
ispedd litt blues og andre godbiter fra hippietiden. 

 

Slik arter de siste hippiene seg, litt av noen karer, hva!!!! 

  

 

 

 

 



En presentasjon av Page One: 

 

Page One består av : 
Terje Steen  bass 
Rolf Hagen  vokalist 
Einar Svendsen, gitar og vokal 
Leif Stenfeldt  Sologitar 
Helge Fredheim, trommer 
 
 
Page One spiller blandt annet musikk fra Cream, Fleetwood Mac, Spencer Davis 
Group, The Beatles, etc.                                                                                                                           

                                                          ooo0ooo 

 

Da vil styret ønske GOD SOMMER til alle våre medlemmer. Håper vi ser alle sammen 
igjen på første klubbkveld i høst!  

 
 
 
For styret i Bergen Beat Club: 
 
Wenche Hjelle 
Økonomiansvarlig/sekretær 


