
 
NYHETSBREV SEPTEMBER 2013  
 
 
 
Hei alle BBC'ere!  
 
 
Mange hadde ventet med lengsel på at BBC skulle starte høstsesongen, og for en 
oppstart det ble: 102 betalende gjester, to band som virkelig leverte, og 
kjempestemning i lokalet! Veldig kjekt å se dere igjen alle sammen! 
 
Rapport fra styret  
Medlemskort;; 
Noen medlemmer som ikke har mottatt medlemskort for 2013 fikk dem utlevert på 
klubben sist gang. Men det er fremdeles noen som ikke er avhentet. Så om du ikke 
har medlemskort for 2013 og har betalt kontingenten, - spør etter kortet i kassen 
nesten gang du kommer på klubben.   
 
Styresammensetning 
Et av våre medlemmer har etterlyst den endelige styresammensetningen etter at 
styremedlemmet Finn Geir Olsen trakk seg i april p.g.a. uenighet med resten av 
styret om hvordan man skal drive klubben. Styret består nå av: 
 
Osmund Kringstad, formann 
Vemund Grimstad, nestformann 
Leif Inge Olsen, Musikkansvarlig 
Håkon Kleppe, Økonomiansvarlig 
Per Håkon Kjærstad, Arrangementansvarlig 
Wenche Hjelle, Sekretær/Økonomi 
 
Rapport fra Rockheim 31. august-1 september 2013. 
Så var turen til Trondheim og Rockheim historie. Vi som var med fikk en 
uforglemmelig helg. Hotellet var særdeles flott med mat og drikke av ypperste 
klasse. Folkene fra Rockheim la seg virkelig i selen for at vi skulle ha det så godt 
som mulig. Bandene leverte varene til de grader, og lyd og lys var av beste merke. 
Bilder fra tuen blir etter hvert lagt ut i bildearkivet. (Leif I. Olsen).  
 
Husk at den nye hjemmesiden har adresse: 
www.bergenbeatclub.com.  
 
EN STOR TAKK TIL ROCKHEIM FOR DEN GODE MOTTAKELSEN!!!! 
 

http://www.bergenbeatclub.com/


Hotellweekenden til Hardanger Fjordhotell i Øystese 4.-6. oktober:  
For de som ennå ikke har handlet: Pris på weekendpakke i dobbeltrom kr 1.995,- pr. 
pers, inkludert alle måltid f.o.m. middag fredag t.o.m. frokost søndag. Inngang til 
konsert fredag og lørdag er inkludert i prisen. Hotellet begynner å fylles opp, og det er 
kjekt å se at interessen for å være med er stor! Dette blir en kjempegøy helg.  Veien 
over Kvamskogen blir neppe åpnet igjen til vi skal innover, men regner med at folk finner 

 
 
For bestilling av rom kontakt: Marita Fosso, Salgskonsulent. marita@BHGHardanger.no 

Tlf: +47 56 55 66 42. Mob: +47 92 40 92 03 

Hardangerfjord Hotel 

 
 
 
Klubbkvelden på Nøsteboden 4. september 2013  
 
Vi startet høstsesongen med to spennende band:  

Page One fra Askøy var første band ut. Dette bandet har besøkt oss flere ganger 

tidligere. Som vanlig ble dette en flott opplevelse med musikalske perler fra Spencer 

Davis Group, The Beatles, Fleetwood Mac mfl. Første låt ut var Watch Your Step, som 

satte standarden. Så kom låtene, fra den tiden da vi var unge, på løpende bånd med This 

Hammer, L

osv. Allsang faktoren var høy fra start til slutt så atter en vellykket opptreden fra Page 

One.  

Bandet består av: Terje Steen, bass - Rolf Hagen, vokalist - Einar Svendsen, rytmegitar 

- Leif Stenfeldt - sologitar - Helge Fredheim, trommer. 

 

Neste band ut var Last Hippies som kommer fra Bergen og består av 4 erfarne 

musikere med over 150 års fartstid bak seg. Dette var første gangen bandet spilte for 

oss på Nøsteboden. Bandet spilte låter av blant ZZ Top- Lynyrd Skynyrd- Bad Company 

ispedd litt blues og andre godbiter fra hippietiden. Dette var litt tøffere musikk enn 

hva vi er vant til på Nøsteboden men det må med en gang sies at litt trøkk gjør seg 

iblant selv om noen kanskje syntes det innimellom ble litt i det tøffeste laget. Her fikk 

vi blant annet låter som,  og Feel Like Making Love av Bad Company, 

Sharp Dressed Man, Jesus Just Left Chicago av ZZ Top, Heart of Gold av Neil Young, 

mailto:marita@BHGHardanger.no
http://www.hardangerfjord-hotell.no/


Fortunate Son av Creedence pluss mange andre godbiter fra div. artister. Repertoaret 

var veldig variert fra det tøffe til flotte ballader med andre ord litt for en hver smak. 

Dette er gutter som virkelig behersker denne typen musikk og får det til å svinge. 

Bandet består av: Helge Olsen, vokal og gitar - Raymond Knutsen, vokal og gitar - 

Steinar Ora, trommer - Paul Widding, bass - 

 

Begge bandene leverte det vi er på jakt etter i Bergen Beat Club, god musikk fra 60 / 

70 tallet. Publikum var storfornøyde. 

  

Neste Klubbkveld 02.oktober 

 

 

Wild Horses 

Dette blir en stor kveld på Nøsteboden. Ikke mindre enn 3 band stiller denne kvelden. 

Mersey Team, The Shadcaster og Wild Horses sørger for god og variert musikk. 

Wild Horses startet opp som nye Those Things i 1988 da 2 av de originale 

bandmedlemmene fra Those Things ønsket å begynne å spille igjen. Høsten 2005 

gjenoppstod originale Those Things og vi byttet da navn til Wild Horses. I dag er består 

repertoaret av det beste fra The Rolling Stones. 

Wild Horses består av: 

- Rolf Hagen, vokal, fortid i Page One 

- Osmund Kringstad, bass, fortid i originale Those Things 

- Per Håkon Kjærstad, sologitar, fortid i originale Those Things 

- Tore Pletten, rytmegitar, ikke medlem av band i gamle dager men vanket i miljøet 

- Bjørn Eide, trommer, med lang fartstid i flere andre band 

http://www.bergenbeatclub.com/fotogalleri/wild-horses/
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- Kordamer: Åse Hellebø og Hanne Larsen, synger også i KorMix 

 

 

 

Etter å ha spilt i "Echoes From The Past" nå kalt Echoes , startet Terje Matre og Jan 

Heggernes The Shadcasters i 2008 som et rent Shadow band .Bandet besto av Terje 

Matre solo gitar. Jan Olav Breivik bass, Frode Ingebrigsten rytme gitar og Jan 

Heggernes trommer. Senere fikk bandet med Kari Fjeldstad som vokalist og bandet 

spilte b.l.a under Bergen Beat Festival i Arenum i 2009. Etter at noen 

besetningsmedlemmer sluttet i bandet så fikk vi med Knut Oscar Skaar som fast 

vokalist og Kjell Olsen på rytme gitar.  

Bandet har nå også fått med Gunnar Skutle Vokal/ keyboard og Terje Skarsfjord på 

gitar og repertoaret er blitt mer variert.  

Repertoar består av: Elvis ,Creedense, Rod Stewart, Chris Rea, Mostly Robinson, Roy 

Orbinson, Jace Everett.  

 

The Shadcasters som spiller på Nøsteboden er en mix i anledning kvelden. 

Bandet består av : Gunnar Skutle keyboard/ vokal - Terje Matre, rytmegitar -  

Terje Skarsfjord, sologitar - Knut Oscar Skaar, vokal - Jan Olav Breivik, bass - 

Rolf Thomsen, trommer/vokal - Ingvard Andreassen, gitar/ vokal.  

http://www.nosteboden.no/
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Mersey Team 

Mersey Team er et band vi kjenner godt. De har besøkt oss med jevne mellomrom siden 

oppstarten til klubben. Vokalisten er en av grunnleggerne av klubben og æresmedlem. 

Mersey Team: Jan Berg, vokal - Kjell Pedersen, gitar - Helge Mjøs, bass - 

Rune Stigen, trommer - Hans Hansen, gitar (ny) 

  

 
Og da folkens;; Det blir en travel uke, uke nr 40 i oktober;; husk Nøsteboden 
onsdag den 2. oktober, og selvfølgelig  unn deg en høstweekend på Hardangerfjord 
Hotel 4.  6. oktober. 

 

SES I HARDANGER!!! 

  

  

 
For styret i Bergen Beat Club: 
 
Wenche Hjelle og Leif Inge Olsen 
 
 

http://www.bergenbeatclub.com/fotogalleri/mersey-team/
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