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NYHETSBREV Juni 2014 
 

Hei igjen alle musikkvenner, ja nå er sommeren her med sol og litt kjølig vær 

med så lenge det ikke regner så er dette helt strålende. Fotball VM er i full gang 

og starten på sommerferien er her kan livet bli bedre???? 

Siste klubbkveld på denne siden av sommeren ble avholdt onsdag 4. juni og som 

vanlig ble dette en flott musikk kveld med 85 besøkende hvor av 52 medlemmer 

og 33 ikke medlemmer, slettens ikke verst nå i disse sommertider. Denne gangen 

hadde vi gleden av å presentere Access Denied og Shadcasters. 

 

Første band ut var Access Denied. Det er en stund siden de har spilt på klubben, 

så vi var spent på hva de hadde å presentere. Banet består av Synnøve Lindquist-

vokal, Arne Halvorsen-keyboard (og bass på keyboardet), Vidar Johannesen-

trommer og Cato Eide gitar. 

Her fikk vi en herlig blanding av musikk, originalt framført av artister som 

Beatles, Uriah Heep, Steppen Wolf, og flere andre. Fin spredning og godt utført. 

Jeg koste meg, spesielt da de spilte Easy Livin’, det er ikke ofte vi hører den på 

klubben. Godt jobbet. 

http://www.bergenbeatclub.com/
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Kveldens andre band var Shadcasters. Bandet består i dag av: Knut Oscar Skaar 

vokal/gitar, Terje Matre gitar, Jan Olav Breivik bass, Gunnar Skutle vokal/ 

keyboard, Terje Skarsvåg leadgitar og Morten Skutle trommer. 
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Tidligere var bandet forankret i den tidlige 60- talls musikken, som Shadows etc. 

slik navnet gjenspeiler. Etter hvert har de utvidet repertoaret, og i dag spiller 

de alt fra Prima Vera, Creedence, Santana, Robbie Williams, Elvis, Sir Douglas 

Quintet og mange andre. En liten overvekt av låter fra Elvis sitt rike utvalg, 

siden det passer stemmeleiet til Knut ekstra godt. Alltid flott å høre 

Shadcasters, og denne gangen var ikke noe unntak.  
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Som «Bonus» fikk vi denne gangen en improvisert framføring av noen Shadows 

låter. Det sammensatte bandet bestod av Terje Matre, Jan Olav Breivik, Jan 

Heggernes og Kjell Pedersen. De viste seg som fantastiske musikere, og dette 

låt helt strålende. De demonstrerte at ofte er erfaring en god erstatning for 

øving…… 

 

Som dere ser så er dansegleden nå på topp på Nøsteboden etter at noen av 

bordene er fjernet. Kan vi få det bedre??? 
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En liten rapport fra styret: 

Arrangementskomiteen for klubbens 10 årsjubileum har allerede hatt sitt første 

møte. Dette ble avholdt tirsdag 10. juni. Selve jubileet skal gå av stabelen lørdag 

13. juni 2015 i Losjen. Det er bare å notere seg datoen først som sist.  

 

Styret jobber også med flere andre spennende prosjekter som Hardangerfjord 

hotell i oktober og Bergen Beat Cruise med Fjordline. 

 

Lars Syslak har overtatt som sekretær i klubben etter at Wenche ønsket å 

trekke seg. 

 

 VI ØNSKER ALLE VÅRE KJÆRE MEDLEMMER OG ALLE ANDRE EN 

RIKTIG GOD SOMMER 

 

 
 

     * * ** * * 

Neste klubbkveld er 3. september på Nøsteboden og da spiller Geri & the 

Atrics  og Hot Pants 

 

En presentasjon følger her: 

Geri & the Atrics   

Geri & the Atrics ble dannet høsten 2012. Gruppen spiller i hovedsak rhythm & 

blues – slik den ble introdusert av blant andre The Rolling Stones og The Beatles 

tidlig på 1960-tallet. Repertoaret til Geri & The Atrics består stort sett av de 

samme låtene som ble spilt på Star Club i Hamburg, The Marquee Club i London, 

The Cavern i Liverpool og Scala i Bergen.  

Bandet består av: 

Arne Simonsen, vokal, var med i Hems fra 1972 til 2009.  
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Leif Johan Larsen, gitar, som spilte i Teen Beats i første halvdel av 1960-

tallet, og var senere med i flere andre 60-tallsgrupper, blant andre Hoolegans, 

Hems, High Pressure og Max Miseries.  

Kai Innselset, gitar, startet sin karriere i Ålesund-bandet Pacific i 1969, og var 

senere med i Jude. I Bergen spilte han i mange år i Helge Riises Orkester, og 

han spiller også i Strilabandet.  

Kjell «Basskjell» Madsen, bass, begynte i Løvstakken Stringband i 1976. Fra 

midten av 1980-tallet spilte han i nesten 20 år i bluegrass-gruppen Rikosjett, og 

fra 1997 til 2006 var han med i Heimalandet. Fremdeles trakterer han bassen i 

Arve Hålands Cajun Gumbo, der han har vært med de siste 20 årene.  

Leif August Larsen, trommer, begynte å spille på striledanser med Highflying 

Christmaspigs på 70-tallet. Han spilte to perioder i Salty Dog, og de siste årene 

har han spilt med Hems og One Night Stand Band. For øyeblikket spiller han 

bare i tre band: The Forever Young Ones, Pi og Geri & the Atrics. 
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Hot Pants: 

Bergens første jenteband HOT PANTS spiller igjen, og rocker som aldri før! 

Hot Pants var det første rene jentebandet i Bergen og regjerte scenene i Norge 

på begynnelsen av 80- tallet. De spilte land og strand rundt og reiste to år på 

rad på sommerturneer til Nord-Norge. 

Det var høy stemning og hæla i taket da jentene spilte opp til dans, og på noen av 

landets scener trakk de så mange at de slo publikumsrekordene til Åge 

Alexandersen, Jan Teigen, Unit Five, for å nevne noen. Hot Pants var også et 

populært innslag på landets militærforlegninger. I fullsatte kinosaler var det 

jubelrop og trampeklapp fra begynnelse til slutt. 

Hot Pants hadde 152 spillejobber i 1982! I tillegg til full jobb og spilling i 

helgene var jentene i studio og spilte inn singel med egenprodusert musikk – 

rockelåten «Mariann» og balladen «The Phone Call». Jentene skal i studio i 

august og spille inn 3 nye egenproduserte låter –  dette blir spennende !!.  

Hot Pants is back !!! og jentene rocker som aldri før! 

Med nye medlemmer i bandet og noen år «på baken» har melodiene fått et litt 

annet uttrykk, men: definitivt åttitalls sound !!! 

Bandet teller 5 freske damer som elsker musikk og å underholde musikkglade 

tilhørere. De spiller en del egenproduserte låter, men i hovedsak coverlåter fra 

70 tallet og frem til nå. Repertoaret er allsidig fra swing og pop til rock&roll – 

danseglede fra begynnelse til slutt! 

Hot Pants har spilt på Madam Felle, Nøsteboden, Snikkeriet i Rosendal i tillegg 

til private arrangementer så som julebord, blåturer og teambuildinger. 

Låvedans på Strutsefarmen 

Vi tør påstå at Hot Pants er det eneste bandet i Bergen som i egen regi 

arrangerer konseptet «Låvedans» Dette er en meget populær happening som 

finner sted 2 – 3 ganger i året på Rosenlund Gård «Strutsefarmen», som ligger 

ved foten av Løvstakken på Krohnegården i Fyllingsdalen. Her møtes musikkglade 

venner og venners venner til en knall gøy kveld med Hot Pants som verts band og 

gjesteband- / artister innenfor flere musikksjangre. 

 



 8 
 

Bandets medlemmer : 

Karin Myrtvedt – vokal, piano 

Birte Larsen – trommer, vokal 

Kari Sanden – bass, vokal 

Lena Leganger – gitar, vokal 

Beate Liland – gitar, vokal 

 

 

     

 

OBS! Og vi tar også denne gangen med betalingsoppfordring for årets 

kontingent:  

Ved innbetaling av kr 250 til konto nr. 3411.27.16418 får du redusert pris på 

inngangsbilletten (kr 100 i motsetning til kr 150) og du støtter en kjempefin 

klubb med godt miljø for oss som er glade i 60- og 70-tallsmusikken.  

 

For Bergen Beat Club:                                           Anmeldelse av band:  

  Arne Simonsen                                                      Vemund Grimstad 


