
 

 

NYHETSBREV APRIL 2013 

 

Hei ! 

Da har vi kommet langt ut i april, påsken er overstått og nyhetsbrevet skal ut. 

Undertegnede har overtatt som sekretær etter Alf Lambrechts og har dermed 

fått ansvaret for nyhetsbrevene…. Og i og med at jeg aldri har vært musiker og 

ikke kommer til å bli det, så får dere være overbærende med evt. feil og 

mangler som gjelder presentasjon av band og bandmedlemmer, og korrigere meg 

underveis. Jeg skal gjøre så godt jeg kan og hente inn litt opplysninger herfra og 

derfra! Osmund vil anmelde bandene på forrige klubbkveld. 

 

Rapport fra styret 

Vi er i gang med å trykke opp medlemskortene. Det er sendt ut en god bunke 

allerede, og flere er "i trykken". Kortene vil bli tatt med på klubbkvelden neste 

gang, og har du ikke mottatt kortet ditt i posten, så spør etter det på klubben! 

Det som ikke blir avhentet blir sendt i posten. 

 

Orientering om klubbhelg i Trondheim og konserter på Rockheim er like om 

hjørnet. Det vil bli et tilsvarende arrangement som Liverpool m.h.t. bestilling av 

billetter og hotellrom, altså link på hjemmesiden til reisebyrået som skal ordne 

det meste for oss. Husk å sette av weekenden 31. august – 1. september 

2013! 

 

Styret jobber også med å arrangere en hotellweekend på Hardanger Fjordhotell 

i Øystese, - antakelig blir dette i litt ut i  september. Rimelig hotellopphold, god 

mat og ikke minst; kjempegod musikk!!! Dette kommer vi tilbake til om ikke så 

lenge. Bli med og dans, få nye venner og en hyggelig helg i Hardanger! 

 

Formannen har også sendt ut melding til alle medlemmer med oppfordring om å 

bistå styret med forskjellige arbeidsoppgaver i klubben. Vi håper at flere vil 



respondere på dette og ta en liten jobb til vårt felles beste. Det er gøy å jobbe 

for Bergen Beat Club! 

Vi trenger hjelp til billettsalg og til markedsføring m.m. 

Når det gjelder kontingentene; det er 182 medlemmer som har betalt, men vi vet 

at det er flere som ønsker å være medlemmer av klubben vår, - så 

betalingsoppfordringen gjelder fortsatt; kr 250 til konto 3411.27.16418. 

 

Klubbkvelden på Nøsteboden 3. april 2013 

Anmeldelse av bandene; Osmund 

 

Denne kvelden hadde vi gleden av å presentere Sverre Faaberg med 

Rhythmic Six og uB60. Det var meget bra med folk denne kvelden, som gledet 

seg til å høre disse bandene. 

 

Først ut var uB60, som nå har fått med seg Thor Herbert Hermansen og Frank 

Robert Bentzen. uB60 har utspring fra bandet RagnarRock, som har eksistert i 

noen år med noen utskiftinger av bandmedlemmer opp igjennom årene. Dagens 

besetning har spilt i blant annet i grupper som: Shandy – Samsara – Van Der Bilt 

-Elizabeth tidligere. 

 

Bandet åpnet med I Think I Love You To Much med Dire Straits og fortsatte 

med Lay Down Sally med Erik Clapton. Da var standarden satt. Den ene perlen 

etter den andre ble presentert med låter fra Lionel Ritchie, Joe Cocker, Ry 

Cooder, Tom Jones osv. Her var så mange godbiter at det blir vanskelig å 

fremheve noen spesielle låter. Må få si at dette er noe av det beste jeg har hørt 

av dette bandet. Vokalen til Frank Robert har gitt bandet en ny dimensjon 

sammen med de 2 eminente gitaristene, Hans og Thor. Kompet med Øyvind på 

slagverk og Ragnar på bass er som alltid drivende og stødig. Veldig bra gutter 

gleder oss til å høre dere igjen. 

 

UB60 består av:  

- Thor Herbert Hermansen – Gitar/vokal,  

- Frank Robert Bentzen – Keyboard/vokal,  

- Hans Helge Hansen – Gitar/vokal,  

- Ragnar Hansen – Bass/vokal,  

- Øyvind Samuelsen- Trommer/vokal 



 

 

Neste band ut var Sverre Faaberg med Rhythmic Six 

Her fikk vi høre nestorene fra Bergen Beat tiden og jeg må bare med en gang få 

si at dagens besetning låter utrolig bra med en spilleglede en sjelden ser. Vel var 

RHYTHMIC SIX m/Tom de Lange, som vokalist i årene 1964-1967, blant de mest 

populære gruppene på Vestlandet, men må jammen få si at dette låter nok en god 

del bedre enn den gang og som gutta i bandet selv sier det å få SVERRE med på 

laget ble rene EVENTYRET for gruppen!!  SVERRE har tilført bandet en ny 

dimensjon, som gjør RHYTHMIC SIX til et bedre og mer allsidig band!!   

 

Alle ‘guttene’ spilte aktivt fra midten på -60 tallet, så erfaringen dagens utgave 

av RHYTHMIC SIX har med seg, er jo bare helt ENORM !!   

 

Her fikk vi mange av de gode gamle låtene som, Watch Your Step, Bella, Hello 

Josefine, Please Don’t Let Me Misunderstood osv. Utrolig gøy å høre Finn sin 

lekne måte å spille gitar på sammen med den eminente gitaristen Stein 

Johannessen. Svein Arne sitt tangent spill fremhever låtene på en fantastisk god 

måte. Kompet med bassist Rolf og Karsten på trommer er drivende godt og ikke 



minst Sverre sin vokal setter prikken over i’en. Takk gutter for en flott 

opplevelse. 

 

Rhythmic Six består i dag av:  

- Sverre Faaberg, vokal,  

- Finn Olsen, gitar 

- Stein Johannessen – gitar,  

- Rolf Hove – bass  

- Svein Arne Karlsen – tangenter.   

- Karsten Hansen - trommer 

 

 

 

 

 

PHM Sound med Jørn Lervik og Morten Tangen leverte lyden, og den var helt 

eksellent. Vi vil lage en avtale med PHM Sound vedrørende levering av lyd 

fremover. 



Neste klubbkveld – 1. mai 2013. 

Dette blir gøy - da har vi hele tre band på scenen: 

 

Sverre Faaberg and the Forever Young Ones: Denne supergruppen spilte 

hos oss på klubben 02.04.09 

 

De består av:  

- (i tillegg til Sverre Faaberg) 

- Kjell Birkeland - gitar 

- Leif August Larsen - Trommer 

- Ola Andersson - Bass 

 

  



Larsen å di :Spilte på klubben 6. oktober 2010. 

- Willy Berg Larsen, trommer, brummer med av og til. 

- Magnus Monstad, gitar og vokal 

- Leif Inge Olsen, gitar og vokal 

- Finn Erik Pedersen, bass og vokal 

 

assosierte medlemmer: 
- Kari H. Halland, vokal 

- Øystein Kvinge, tangenter  

- Gunnar Merkesvik, gitar og vokal. 

 

 

  



Medlemmer i Geri and the Atrics : 

 

Arne Simonsen, vokal. 

Leif Johan Larsen, gitar 

Kai Innselset, gitar 

Kjell "Basskjell" Madsen, bass 

Leif August Larsen, trommer 
 

 

 

Velkommen på klubben 1. Mai på Nøsteboden!!!!!!!!!! 

 

For Bergen Beat Club 

 

Wenche Hjelle 

Sekretær/kasserer 


