
 

Første klubbkveld i det nye året ble nok en 
suksess med 108 betalende gjester. Første 
band ut denne kvelden var uB60. Det er en 
stund siden disse guttene spilte på 
Nøsteboden. De åpnet med "I think I love you 
too much". Vi fikk mange perler som "Stuck 
on you", "Hound dog", "Before you accuse 
me". 

Frank Robert er jo en fryd å høre på når han 
synger "When Rita leaves". Bandet har til 
slutt en flott fremføring av " Money for nothing 
" av Dire Straits. Kveldens absolutte 
høydepunkt er likevel UB60 sin nydelige 
framføring av " Deep river woman " Her var 
det bare å sette seg godt tilbake og høre på 
flott sang, slik som bare disse guttene kan. 
Øyvind koste seg med sitt røde nye slagverk. 
Dette var gøy å høre på, og publikum nynnet 
med hele tiden.Vi gleder oss allerede til neste 
besøk fra dere. 

Godt Nytt År til alle medlemmer 
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Velkommen til alle nye medlemmer 
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Fusce urna 
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Kveldens siste band ut denne 
onsdagskvelden var Those Things. Dette er 
et av Askøybandene som også tidligere har 
besøkt oss på klubben. Observante 
publikummere ser at her er jo både 
formann Osmund på bass, og Per Håkon 
på gitar fra styret i BBC. 
 
Disse guttene kan så absolutt kalles et 
rockeband. Samme besetning siden 60-
tallet er nærmest fenomenalt. De startet 
med "Its all over now, baby blue " Siden 
kom de etter tur, "Route 66", "Walking the 
dog", "Its my life", "Cry to me", "Tell me". 
De avslutter spenstig med Jimi Hendrix sin 
legendariske " Hey Joe".  
 
Virkelig gøy å høre disse guttene som lever 
seg slik inn i musikken at det en en fryd. Å 
se og høre gamle rockere som kan sine 
ting er en opplevelse. Velkommen tilbake til 
dere også! 
 
Ellers må vi igjen få takke for eminente 
lydforhold. Dere gjør en strålende jobb, 
som alle musikerne setter pris på.  
 

Neste klubbkveld kommer Rune Salomonsen 
med Human Beings, og Lübeck. Vi 
regner med at det blir fullt hus og stormende 
jubel med disse to flotte bandene på scenen..... 
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En liten oppfordring til medlemmene våre: Det blir 
Rockehelg på Brakanes i Ulvik for fjerde året på 
rad, arrangert av Askøy Beat Club den 04. til 06. 
April. Meld dere på, dette blir gøy. Foreløpige 
band som er påmeldt fra BBC er Shadcasters og 
Geri and The Atrics. Fra Askøy kommer Wild 
Horses, Those Things og Page One. ABC lover 
topp stemning! Weekendpris er kr 1.900 per 
person i dobbeltrom inkl. full pensjon. Påmelding 
gjør du ved å kontakte hotellet direkte på tlf 56 52 
61 05. 
 
Ellers minner vi om dato for årsmøtet som er 17. mars. 
Frist for innlevering av saker som ønskes tatt opp er 21.02.  
Ha en fortsatt strålende januarmåned og gled deg til 
Nøsteboden onsdag 5. februar! 
 
Wenche Hjelle for styret i BBC 


