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NYHETSBREV SEPTEMBER 2014 
  

Hei alle musikkvenner. 

Endelig er ventetiden over, og det er igjen tid for god musikk og hyggelig 

samvær i Norges beste Beat Club. Sommeren har vært helt fantastisk, og det 

blir nok lenge til vi får oppleve noe slikt igjen. Det eneste som er sikkert er at 

BBC har klubbkveld den første onsdagen i hver måned. 

Første kveld etter ferien vartet vi opp med hele tre band. (se anmeldelse). 

Denne kvelden var der 100 besøkende på klubben. 55 medlemmer og 45 ikke 

medlemmer. Dette lover bra. Vi har masse spennende band som skal spille hos oss 

framover. 

 

Så over til kveldens band: 

 

Kvelden startet med et eksperiment. Leper Messiah er et band bestående av 

Vidar Edland (vokal), Øyvind Varne (gitar), Per Ovaldsen (bass) og Per Henrik 

Larsen (trommer). Bandet startet i 2012, som et Tributt Band til David Bowie. 

Det lydbildet har de beholdt, selv om de hovedsakelig spilte egenprodusert 

musikk denne gangen. En Bowie-Låt var det dog plass til. Dette var en utprøving 

av musikken som kommer på deres debut album som de arbeider med. Det var 

også et brudd med hva vi normalt serverer i klubben.  

 

http://www.bergenbeatclub.com/
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De fleste jeg snakket med virket fornøyd, og jeg mener personlig at det er 

viktig med slike innslag, slik at vi får litt mer bredde i typen musikk. 60 og 70 

talls musikken var så uendelig mye mer en det vi normalt får servert på klubben. 

Kvaliteten på bandet var god, og jeg koste meg. Jeg kaller eksperimentet for 

vellykket.  

 

Kveldens andre band var Hot Pants. Også de har startet med å lage egen musikk. 

På kveldens repertoar sto 3 egne låter, samt en del «tradisjonelt» stoff som 

originalt var framført av artister som Joan Armatrading, Beth Hart, Suzi Qatro, 

Brandi Carlie og noen til. Stødig og god framføring, selv om de for anledningen 

måtte stille med Ingvar Gjesdal som vikar på bass. Bandet består egentlig av 

Karin Myrtvedt (vokal, piano), Birte Larsen (trommer, vokal), Kari Sanden (bass, 

vokal), Lena Leganger (gitar, vokal) og Beate Liland (gitar, vokal). Neste gang kan 

sikkert Kari stille, for de kan få lov til å komme tilbake. 
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Det tredje bandet denne gangen var Gerri & The Atrics. Her vet vi hva vi får, 

god sprudlende Rock’n Roll. Denne kvelden var ikke noe unntak. De serverte 

akkurat det vi ønsket. Bandet består fortsatt av Arne Simonsen (vokal), Leif 

Johan Larsen (gitar), Kai Innselset (gitar), Kjell Madsen (bass) og Leif August 

Larsen (trommer). Stemningen var satt da de åpnet med Shaking all over, sangen 

Sverre Faaberg festet på vinyl i 1964. De fortsetter med en herlig blanding, fra 

Robert Johnson til The Alan Parsons Project. Fint sammensatt, og exelent 

utførelse. 



 4 
 

 

 

Totalt sett nok en vellykket klubbkveld. Gjestene både på og utenfor scenen 

koste seg, og det er det viktigste. 
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En liten rapport fra styret: 

 

NB! NB! Rock’n Roll weekend/Oktober- festival på Hardangerfjord 

hotell i Øystese 24.-26. oktober i regi av Bergen Beat Club og 

Hardangerfjord Hotell. 
 

Gå ikke glipp av høstens Rock’n Roll weekend i vakre Hardanger. Oppfordrer alle 

BBC medlemmer med venner og bekjente til å sette av denne helgenen og oppleve 

det beste av 60-70 talls musikken på Hardangerfjord Hotell. 

For de som ennå ikke har bestilt weekendpakke må dette gjørers raskt da det 

minker på rommene. 

Pris på weekendpakke i dobbeltrom kr 1.950,- pr. pers, inkludert alle måltid 

f.o.m. middag fredag t.o.m. frokost søndag. Inngang til konsert fredag og lørdag 

er inkludert i prisen. Hotellet begynner å fylles opp, og det er kjekt å se at 

interessen for å være med er stor! Dette blir en kjempegøy helg.   

 

Det blir 3 band fra BBC og 2 band fra Hardanger som spiller. 

Fra BBC: Those Things, Gerri & The Atrics og UB60 

Fra Hardanger: Lunick Five og Last Explotion 

 

For bestilling av rom kontakt: Marita Fosso, Salgskonsulent. 

marita@BHGHardanger.no  -  Hardangerfjord Hotel 

Tlf: +47 56 55 66 42. Mob: +47 92 40 92 03  

mailto:marita@BHGHardanger.no
http://www.hardangerfjord-hotell.no/
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Ellers så er komité for jubileet gått i gang med sitt arbeid. Rapportene sier at 

de er godt i rute, og stemningen er på topp. Vi føler oss alle trygg på at dette 

blir en stor og fin markering av klubbens 10 år markering. 

Jule jam blir det også i desember. Nærmere bestemt onsdag 3. desember. 

Vi er så heldige at de samme personene som har vært med på dette siden vi 

startet med jule jam, også i år har sagt seg villige til og bruke tid på å skaffe 

musikere til dette arrangementet. Stor takk til Willy, Leif Johan og Lennart. 

 

* * ** * * 

 

Neste klubbkveld er 1. oktober på Nøsteboden og da spiller Mersey 

Team, Wild Horses og Caveman. 
 

Mersey Team 

Dette bandet trenger ingen nærmere presentasjon da dette er et godt gammelt 

og velkjent band for de fleste. 
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Wild Horses 
 

Wild Horses startet opp som nye Those Things i 1988 da 2 av de originale 
bandmedlemmene fra Those Things ønsket å begynne å spille igjen. Høsten 2005 
gjenoppstod originale Those Things og vi byttet da navn til Wild Horses. Vi 
hadde i mellomtiden spesialisert oss på Rolling Stones, så derfor Wild Horses. I 
dag er består repertoaret av det beste fra The Rolling Stones. 
 
Bandet består av: 
- Rolf Hagen, vokal, fortid i Page One (Page One er våknet til livet igjen) 
- Osmund Kringstad, bass, fortid i originale Those Things (Those Things er også 
våknet til livet igjen) 
- Per Håkon Kjærstad, sologitar, fortid i originale Those Things 
- Tore Pletten, rytmegitar, ikke medlem av band i gamle dager men vanket i 
miljøet 
- Bjørn Eide, trommer, med lang fartstid i flere andre band 
- Kordamer: Åse Hellebø og Hanne Larsen, synger også i KorMix 
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CAVEMEN 

CAVEMEN er en blues & rock gruppe som består av en gjeng barndomskamerater 

fra Bergen. Gruppen ble startet 22. desember 1966, som det første bandet i 

Bergen som bevisst satset på kun å spille blues, inspirert av John Mayall’s blues 

crusade. De øvde i et tilfluktsrom, derav navnet CAVEMEN. De var meget aktive 

og spilte mye i årene 1966-1968, men gikk i dvale når militærtjenesten "tok" 

sitt. 

Etter en bedre middag, på Bryggeloftet i Bergen, høsten 2005, ble de enig om å 

blåse liv i gruppen igjen. De hadde gjenforeningskonsert i Bergen Beat Club 

våren 2006. 

Dagens CAVEMEN består av: 

• Odd Arne Kjøsnes, solo gitar 

• Jan Rude Bjørke, bass gitar 

• Einar Tvedt, vokal 

• Henning Bødtker, rytmegitar 

• Odd Magne Johansen, trommer 
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For å bli nærmere kjent med dette bandet kan en gå inn på hjemmesiden deres 

ved å trykke på linken; http://www.cavemen.org.uk 

       

  

* * ** * * 

 
 

Og vi tar med betalingsoppfordringen denne gangen også:  

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 

Osmund Kringstad 

http://www.cavemen.org.uk/

