
 

 

 

NYHETSBREV for Februar, 2013. 

 

Hei igjen BBC’ere! 

 
Så var det tid for et nytt Nyhetsbrev. Det har vært en stund siden informasjon 

ble  sendt ut til medlemmene. Dette skyldes treghet i systemet(mitt). Bilder fra 

Julejam og Klubbkveld i Januar er lagt ut på klubbens hjemmeside. 

 

Fra Styret. 

Styret er kommet inn i en god rutine med styremøte mandag før hver 

klubbkveld. Slik holder vi hele tiden fingeren på pulsen. Det gjøres nå 

forberedelser til årsmøte/generalforsamling i Nøsteboden 12. Mars kl.19:00. 

Årsrappport vil bli sendt ut i forkant av møtet. Det er endelig avklart at band 

fra BBC er invitert til å spille på Rockheim i Trondheim 30. og 31. August, 2013. 

Medlemmer som er interessert i å reise til Trondheim denne helgen må melde 

seg til styret. Der er reservert en del rom på Clarion Hotell. Disse må bekreftes 

90 dager i forveien. Flyseter blir reservert når vi vet hvor mange som vil reise. 

Vi er også inne i en prosess hvor vi tester nytt lydanlegg til bruk i Nøsteboden. 

Det vil også bli anskaffet et lysanlegg til bruk i klubben. 

 

Klubbkvelden på Nøsteboden i Februar. 

Onsdagskvelden var godt besøkt, da det var ganske fullt i begge lokalene.  

Vi hadde 144 betalende, hvorav 81 var medlemmer. Det sier igjen at våre 

klubbkvelder er populære også for vanlige ”byvandrere” 

Denne kvelden hadde vi to band. Nemlig GruppeSax og Human being. 

 

 
Bublikum koste seg – som vanlig                                         Foto: Vemund Grimstad  



 

GruppeSax var først ut. GruppeSax er et danseorkester som har bestått 

sammenhengende fra 1970, og er fremdeles aktiv. Bandet har bl.a. hatt en 

Norsktopp plassering fra 1985 med ”Eg har funne deg”.  Bandet har også deltatt 

i en rekke radio og TV opptredener. De er mye benyttet i dansegallaer og 

firmasammenheng. Frontmann Reidar Sakseide beskriver bandet som et gammel-

popband med musikk fra alle tiår helt tilbake til 50- tallet. Og vi som var der 

fikk servert den ene svisken etter den andre. 

 

 
Ulf, Eilif, Reidar, Arnulf, Eivind.                                                                                   Foto: Vemund Grimstad 

 

 

Nest band ut var Human Beings. 

Human Beings er et legendarisk band med røtter I Bergen Beat tiden, som de 

fleste av oss husker fra striledanser og annen moro. De startet, som så mange 

band fra den tiden, som en kamerat gjeng fra skolen. Slik jeg husker det var 

Human kjent for sin flerstemte sang, som var ganske avansert på 60 tallet. 

Dette fikk vi flere smakebiter på denne kvelden. Spilloppmaker og frontmann 

”Saloen” fikk virkelig opp stemningen i lokalet denne kvelden. Det var kjekt å se 

at bandet for anledningen var forsterket med byens store sønn på gitar – nemlig 

Trygve Thue. 



 
Martin, Trygve, Thor, Rune, Fredrik, Øyvind, Tom.                                                  Foto: Vemund Grimstad 

 

Så sees vi på neste klubbkveld Onsdag, 6. Mars. 

Da skal vi få stifte bekjentskap med ”The Plinka Plonka Foundation” og 

”Diamonds”. Se egen plakat på klubbens hjemmeside. 

 

 

BBC Hilsen, 

Alf E. Lambrechts 

Sekretær 


