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NYHETSBREV FEBRUAR 2014 
Rapport fra klubbkvelden i februar; Megasuksess! 135 solgte billetter og 
stemningen sto i taket…. 

Første band ut denne onsdagskvelden i februar var Lübeck. Disse gutta har vært 
på besøk hos oss på klubben flere ganger tidligere. De har et spennende 
repertoar som omfatter både Elton John, Beatles, Stones + alle de andre som vi 
er så glad i å høre. 
Spesielt morsomt var det da "Saloen" kom inn på slutten av settet og sang 
"Under The Boardwalk" sammen med Lübeck, til meget stor begeistring fra 
publikum. Dette var moro å høre.  
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Neste band ut denne kvelden var hele byens " Human Beings" Vi var meget 
spente, for sist de spilte på klubben var de spesielt uheldig med lyden. Salo ville 
tilbake fort for og bevise som han sa at "så dårlig e vi ikkje" Det hele startet 
med "Migthy Quinn" så kom "Sorry Susan". Etter dette kom perlene på en snor.... 

 
Og for en festaften dette ble. Med Rune Salomonsen i storform leverte han 
varene som bare han kan. Han fikk alle som var i lokalet til å storkose seg.  

 

Vi fikk høre alle de låtene som bare denne gruppen kan, og som de har spilt siden 
vi gikk på "sokkedans " på Nygård skole. Spesielt moro var det å høre to låter 
som var selvkomponerte av gitarist Tore Thorsen. Allsangfaktoren var høy, og da 
de forsterket bandet med blåserekken "The blowjobs" var folk nærmest i 
ekstase. Her var det virkelig god stemning. 

 
Var det noen som lurte på lyden??? Det har aldri vært bedre lyd på Nøsteboden 
etter at Morten Tangen og Jørn Lervik i PHM Sound overtok levering av lyd. Alle 
i bandet var helt enig, og veldig godt forøyd denne gangen. Heldigvis…………… 
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                                    * * * 

Litt om det vi p.t. arbeider med i styret: 
 

- Forberedelser til årsmøtet. 
- Konserter under Tall Ships Races,  
- Rock’n roll-weekend med danskebåten. 
- Undersøke muligheter for leie av Logen til arrangement til høsten. 
- Sondere et større 10 års jubileums arrangement i 2015 da BBC er 10 år.  
- Leverandøren av lyd Nøsteboden v/Jørn Lervik ønsker å arrangere en 

utekonsert i løpet av sommeren.  
- Forenkling fremstilling av billetter, drikkebonger, medlemskort  

 
Vi minner dessuten medlemmene om viktige datoer i mars og april: 

 

5. mars: Klubbkveld på BBC på Nøsteboden 

17. mars: Årsmøte, avholdes også på Nøsteboden kl 1900.  

4. – 6. april: Rockeweekend på Brakanes Hotel i Ulvik, arrangert av Askøy Beat 
Club. 

 

Følgende band spiller på Brakanes: 
- Wild Horses, ABC                         Shadcasters, BBC 
- Page One, ABC                              Geri and the Atrics, BBC 
- Those Things, ABC                        UB60, BBC 
 
Gå inn på ABC sin hjemmeside for plakat og mer info: 
http://www.askoybeatclub.com 
 

Stiller du??? 
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Klubbkvelden 5. mars: Da spiller bandene Rockville og Echoes.  

Echoes: 

en kjent gruppe som har spilt i BBC mange ganger, kanskje de sitter med 
rekorden når det gjelder spillinger i klubben vår. 

Det er et band som bare blir bedre og bedre. Kanskje er dette siste gang vi får 
høre denne gjengen, for Rune, Ole og Rolf har valgt å forlate bandet etter denne 
spillejobben. 

Lennart Takvam, vokal, Ove Larsen, gitar/ vokal, Kjell Pedersen, gitar/ vokal, 
Rune Kristensen, tangenter/vokal, Ole Vaksdal, bass/vokal, Rolf Thomsen, 
trommer/ vokal 
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Rockville:  

Svein Heimvik (git., vok.), Lennart Takvam (git., vok.), Helge Mjøs (bass, vok.) og 
Audun Aadnevik (trommer). 

De har spilt både «herane og derane» (Divin’ Ducks, Echoes, Mersey Team, 
Spiders – for å nevne de aller nyeste gamle bandene), og har ikke tenkt å gi seg 
på en stund ennå. 

De spiller rock ‘n’ roll i lite format (eliteformat?): De er bare 4 og nyter det 
akkurat nå, så lenge det varer. 

Bandet oppsto, gjennom tilfeldigheter i BBC for bare et godt halvår siden, så det 
blir ingen medalje for lang og tro tjeneste her.  
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Om OL nå er ferdig, - ikke depp! Du kan bare begynne å glede deg til neste 
klubbkveld!! I mellomtiden kan du kikke på bilder og stoff på hjemmesiden 
www.bergenbeatclub.com og på Facebook-siden vår……………… 

Vi snakkes på klubben 5 mars! 

 

 

For Bergen Beat Club                                           Anmeldelse av band: 

Wenche Hjelle, sekr.                                            Arne Simonsen 

 

 

 

 

 

 

 


