
 
 
 
 
 
 
NYHETSBREV SEPTEMBER 2018 
Hei alle musikk elskere! Vel overstått (snart) September! 

Denne måneden har presentert i klartekst hvilken årstid vi nå befinner oss i! 

Vind, regn, vind, regn vind, regn og litt til – mesteparten av dagene aktualiserer frem 
plukking av sjøstøvler og sydvest – men de stadig mørkere kveldene byr på mer innekos og 
lys. 

Men værgudene var ikke en gang begynt å tenke på storm, væte og vind, når vi i Bergen 
Beat Club åpnet dørene på Nøsteboden for en skikkelig pangstart på høstsesongen, den 5 
september 2018. Værgudene var helt på vårt parti – nydelig sensommers høstkveld med 
høye forventninger og topp stemning.  

Siden vi er en smule «synske» når det gjelder klubbkvelder med spesielt innhold – så startet 
billettsalget kl. 18.15 denne dagen …. der var anledning for tidlig ankomne å få kjøpt seg en 
øl eller vin eller noe annet å drikke – ute i «venterommet» - slik at lydprøver kunne, som er 
meningen, foregå i fred inne i «konsertsalen». 

Jadda !! Her var det bare å ta innover seg stemning, samvær, musikkglede og topp musikk! 

Men før jeg tar dere med inn i Nøsteboden, BBC og den magiske stemningen – så har jeg en 
ting eller to som jeg vil minne dere på! 

Har dere vært inne på den nye hjemmesiden vår?? Vi utvikler fremdeles nytt og interessant 
materiale – vi har fått e-mail adresse – vi presenterer klubben vår – og der kommer mer!!  

Og forhåpentligvis leser du dette Nyhetsbrevet på siden – ta turen innom de andre 
overskriftene – se historikk, sjekk styret og våre frivillige hjelpere. Send arrangementer til e-
mailen vår eller til undertegnede – så får vi det ut på «Hvor går vi ellers hen?» Siden er 
under «bygging» fremdeles og vil alltid fornyes og oppdateres – her kommer mye musikk 
informasjon – presentasjoner, intervjuer og portretter! Og vi er så klare for å ta imot ideer, 
innlegg, forslag osv! Velkommen på BBCs nye hjemmeside! 



NY WEB SIDE!       

  Og husk! Få med dere medlemsfordeler – de er mange og verdifulle! 

Prisen er uforandret fra 2005 (!!) og er kun 250,- pr år!!  

Så da alle dere, våre gode musikkvenner, klikker du på denne adressen hver 
gang du vil titte på noe om Bergen Beat Club. Adressen/linken kan du kopiere 
og legge i favorittene dine – så er du bare et klikk unna 😊😊  
www.bergenbeatclub.com og vår e-mail adresse: bbc.post@1337.no  

Det er en glede å kunne takke og honorere vår gode medhjelper Marthe for den 
flotte siden og alle de fine annonsene og plakatene som Marthe lager.                
(Se Marthe på siden med frivillige hjelpere)   

Så var det en liten ting til! 

Har dere meldt dere på vårt fantastiske rock/beatcruise med Fjord Line den 14 
oktober? Det er ikke for sent ennå!! Vi står klare med 6 råe band om bord og 
underholder deg med yndlingsmusikken din under hele cruiset!                             
I tillegg er maten, drikken, det sosiale samværet og handlemulighetene helt 
topp! 

Hører at enkelte er en smule redd for bølgegang og rulling!! – hmmmm – 
selvfølgelig kan hverken vi eller noen andre garantere for værforhold --- men – 
slik jeg ser det – så må vi bare krysse fingre og hvis vi tar i betraktning vær-
historikken denne høsten – så kan man jo bare håpe på at nok er nok – og vi 
satser på «stuegulv»- overfart til toner av Rock’n Roll og Beat! Meld dere på! 



 
For påmelding eller mer info om Bergen Beat Cruise trykk her:                                            
https://www.fjordline.com/…/bergen-beat-cruise-14-oktober-2… 
Du kan også bestille på tlf: 815 33 500. 

KLUBBKVELD 5 SEPTEMBER 2018  

Men så mine kjære musikk-venner er vi klare til å entre «de indre gemakker» i Nøsteboden                
og i dette tilfellet blir også ytre lokaler nødvendig for at flest mulig av de fremmøtte                                     
skulle få nyte av kveldens musikalske «kremtopper»  

«Pangstarten» var annonsert med Echoes og Human Beings – og inne på den fullstappete 
Nøsteboden var det Echoes som inntok scenen først.                                                                                         
Echoes er et av våre trofaste, faste, flotte band og denne kvelden var de                                                    
tydeligvis veldig inspirert av stemning, fullt lokale og et toppgiret publikum. 

Let the music begin!!! 

Echoes består av: Ove Larsen/sologitar – Rolf Hove/Bass - Kjell Pedersen/ Rytme – Anton 
Stephansen/Tangenter   - Rolf Thomsen/Trommer -  Lennart Takvam/Vokal 



 

Echoes – Ove, Rolf, Roffa, Lennart, Kjell og Anton. 

 

Denne kvelden var der bygget en liten scene/forhøyning for trommisen – slik at vi faktisk        
kunne se trommeslageren hele tiden, på lik linje med de andre musikerne – vi slapp å ligge 
paddeflat på gulvet eller klatre opp på en benk eller et bord for å få et glimt,                                    
for ikke å snakke om bilde, av dette band-medlemmet, som vanligvis havner langt                            
bak i synsfeltet.                                                                                                                                                            
Det var virkelig hyggelig å få trommisen med!! Og i dette tilfellet, slett ikke en å rynke                           
på nesen av! Roffaen tåler veldig godt både å bli sett og hørt! 

Echoes traff blinken denne kvelden – med et suverent gjennomført program – og med aldri 
sviktende energi og trøkk – var vi snart på rocke-vandring i «Cliff&Shadows-verden»                              
med habile utgaver av bl.a. I’m The Lonely One – Blue Turns To Grey –                                                   
Don’t Make My Baby Blue – On The Beach – Theme For Young Lovers – All My Sorrows –                    
Forty Days, med skikkelig gjenklang fra Scala tiden – en av de hyppigst spilte låtene fra dette 
stedet! Don’t Talk To Him – The Young Ones, sistnevnte som Lennart raust proklamerte at det 
handlet om «oss». «Oss» var da alle vi som var samlet på Nøsteboden denne kvelden –                   
vel vel --- «The Young Ones» - ok – vi godtar det – tar det som en kompliment, og som alle 



tilstedeværende denne kvelden virkelig levde opp til --- så ja, vi var en gjeng med «unge».           
Lennart styrer vokal rollen med sikker mikrofon-teknikk, stadig bedre scene-nærvær,                     
og null sure eller falske toner! Han har et godt tak på tamburinen også! Mektig bra! 

                

Lennart       Rolf 

Og de som forventet et knippe med instrumental-låter i Shadows stil og med Ove Larsen bak 
strengene – de fikk sin porsjon av dette - og det er bare rett og slett fenomenalt hva den             
mannen kan få ut av strengene på gitaren sin! Innenfor denne stilen er han guru og en klar ener!  
Der finnes mange Shadows fans rundt omkring - og idet Ove går på scenen og fører an resten av 
gjengen i bl.a. Foot Tapper, Put On Your Dancing Shoes, Theme For Young Lovers og Wonderful 
Land – ja da er vi alle Shadows fans! 

For så vidt kunne de denne kvelden godt hatt navnet «Wonderful Band» for min del,                        
for dette var rått og flott! 



      

Ove     Roffa     Anton 

 

Kjell 

Samspillet funket og lyden var topp og Rolf med sitt stødige bass-fundament – Anton med 
fascinerende tangent håndtering – og med Kjell på «aldri vinglete» rytme og en synlig,             
slagkraftig Roffa, som alle hele tiden lå bak sologitarist og vokalist --- dette var fantastisk!  

Echoes visste hvem som skulle på scenen etter dem – de visste hvilke forventninger som                     
lå hos publikum og andre musikere – for en god del av «musikk-politiet» var tilstede                       
og Echoes lot aldri sjansen til å gå ifra seg til å vise hvor gode de er!                                                                   
Så gode at de måtte til med et ekstranummer, før publikum var fornøyd –                                             
så ja – Glimrende «performance»  

TUSEN TAKK ECHOES! Unødvendig å si at dere er hjertelig velkommen tilbake! 

Etter påfyll av fludium og røyke/toalett pause, var vi klokkeklare for avdeling nummer 2: 



SHALLLALLLA LEE – SHALLALLLA LEE …… «I picked her up on a Friday night –                                  
Shallallala lee -la – I knew everything’s gonna be allright - Shallallala lee la – shallalallla lee – 

Var det dette Human Beings «fyrte opp» med på BBC denne kvelden?                                                    
Neida – de starter ikke med desserten disse guttene her – men Shallallala lee følelsen                           
var der fra det øyeblikket disse dinosaurene gikk på scenen. 

Human Beings – legendarisk gruppe fra den første «bergensbølgen» og stadig populære                  
med sine, nå etter hvert, tradisjonelle, årlige konserter i en fullsatt Grieghall,                                   
var på Nøsteboden hos Bergen Beat Club denne kvelden --- og ikke for første gang –                      
neida – HB har vært et sjeldent, men godt og velkomment innslag hos                                                   
Bergen Beat Club helt fra 2005.  

Human Beings med blåsere.  

Det startet med litt Bergens «reklame – Heia Bergen!!  – og etter hvert ble det både                                         
litt mimring og litt nostalgi – mange hadde tatt turen for å høre «de gamle heltene» sine –                     
og bredden i Human Beings repertoaret rangerer fra råe låter Knock On Wood –                                
Unchain My Heart – You Can Leave Your Hat On – Have I Told You Lately – og uunngåelige 
Mustang Sally, og mange flere med Saloen i kjent, pågående stil, proff til fingerspissene                                                      
med herlig kontakt med sitt publikum – Saloen har knekket noen koder –                                           
og det ikke minst pga. at han er dyktig, erfaren, dreven  – veldig dyktig.                                                                                           
Selv om år og livmål stadig øker litt – så er der ingen svikt i stemmen –                                                 
Salo er Salo og Nøsteboden kokte denne kvelden av mange gode og ganske,                                           



til tider, øredøvende grunner. Men når sant skal sies – så sa han i fra –                                                     
«hvis det blir for høyt – så gi beskjed!!»                                                                                                                     
Det var jo ingen som kunne høre noen beskjed – men det funket med å holde seg for ørene – 
lyden ble dempet – litt.          

         

Saloen                                                                                   Øivind                                                                           
Lydnivået var selvfølgelig influert av «Blow Job», som var tre blåsere som Saloen                                          
hadde med seg på scenen. Fenomenale musikere! Høyt nivå både på lyd og utførelse –                               
denne jobben ble også en avskjed med sjefen for gruppen Øyvind Hage –                                                                 
så det ble en liten avskjeds seanse på scenen – veldig hyggelig!   

I andre enden av repertoar skalaen til HB – har vi den mykeste listepop og                                                
Bee Gees alibiet i denne gjengen, Øivind Hatland – vokal/gitar, med ultimate vakre låter                    
som 1st Of May – Massachusetts –   To Love Somebody/Words osv. mmmmm – ren nytelse! 
Vuggende, syngende publikum – gåsehud opplevelser på rekke og rad --                                                                                                       
Øivind er en vokalist i det øvre sjiktet – og han har vært med – lenge.                                                   
Alvorlig og konsentrert på scenen, lun og god i fremførelse – og publikum lar seg henføre ……    
Øivind – evig ung, treffsikker «godgutt».                                                                                                            
Resten av Human Beings på scenen denne kvelden, var:                                                                       
Martin Alsaker – gitar, Thor Kvinge – bass, Tom Kvamsdal – piano/synth, Fredrik Mohn                             
og som tidligere nevnt Blow Job. Må også nevne spesielt at gruppen hadde med seg                                     
HP Gundersen –elgitar/steelgitar, spennende bergensartist mye musikk og musikkproduksjon      
på samvittigheten. Liten, nett med masse hår, som for øvrig passer veldig godt på                      
denne lille, store musikeren, som sitter nærmest ubevegelig bak steel-gitaren –                               
med unntak av en bevegelig høyrefot og mobile fingre.                                                                                                                                                        
Utrolig dyktig musiker – som på denne kvelden bare er få uker fra stein på                                    
Bergens Walk Of Fame og bokutgivelse.                                                                                                           
På scenen så vi også «sjefen» - Rune Salomonsen – «Saloen»  



Skikkelig topp, rockete kveld på Nøsteboden – The Home Of BBC. 

         

HP Gundersen     Tom Kvamsdal 

Bare fornøyde folk og se både bak bardisken og ute blant publikum –                                                     
Mirela og co skinte som soler, kort og kontanter fløt like lett som svalende øl,                                                 
deilig vin og andre leskende drikker, både med og uten …….. 

Og vi hørte:                                                                                                                                                             
«Guu! Dette var gøy!» «Fantastisk» «Rått» «Gu – kor flinke de e»                                                          
«Vi har kun vært her en gang før (2 søstre) men i dag har vi meldt oss inn!                                                                
Den første gangen va det også sånne gamle, gode!! Vi kommer hver gang etter dette! »                                    
«Litt høyt – men veldig god opplevelse»                                                                                                                           
«Eg husker godt når de ga ut Shallalallla Lee» «Hellane for en flott klubb dette e» -                                                          
«Eg synes dokkar tar alt for lang sommerferie – har savnet dette»                                                                
«Echoes e blitt jysla gode» osv osv.  

Det er godt å høre slikt – og vi får høre det ofte!!! Det er rikelig «lønn for strevet»                                    
når vi får slike tilbakemeldinger.  



 

Fornøyd publikum! 

Selv vil jeg benytte anledningen, her i Nyhetsbrevet, å takke styret                                                               
og våre frivillige hjelpere for den innsatsen og entusiasmen som gjør denne klubben til                       
Norges beste i sitt slag – og som gir oss supre klubbkvelder – som denne og mange flere. 

Takk også til Roger og Mirela som sørger for at klubbens «hjem» er alltid like lunt,                                      
varmt og koselig, med et Mirelas crew bak disken som bare øker gleden av å være kunde                          
i baren og besøkende på BBC. 

Takk også til lydfolkene som er utrettelig i sin oppgave om å gjøre lyden så                                                            
langt opp til perfekt som overhodet mulig! Hardtarbeidende, flotte folk!                                            
Takk til Vemund som fester stemningen og atmosfæren i supre bilder!! 

Takk til publikum – verdens beste sådanne – og ikke minst takk til musikerne –                                          
som gjør klubben bedre – hver gang!  

Der ligger masse arbeid bak hvert eneste arrangement vi drar i gang –                                                                
men se hva vi har igjen! 

TAKK til dere ALLE!  



På Nøsteboden denne kvelden var vi overveldende                                                                                                     
84 medlemmer og 145 ikke medlemmer – Totalt 229  

Da ønsker jeg dere alle en strålende oktober – følg oss på hjemmesiden og – hold                            
musikk-helsen i sjakk – ved å delta på det vi i BBC arrangerer – vi vil ha deg med –                                        
første møte blir på Nøsteboden NÅ på onsdag 03.10 18 kl. 19.00.    

Vi er spente --- gleder oss mye til The Heart Beats som er nok et legendarisk band                                   
i bergensk musikk historie.  STOP! Nytt bekjentskap – får masse gode kritikker –                               
og så er vi jo en smule nysgjerrig på «hva det ble» --- med D.D. Ble.                                                                                                
Nytt konsept – med kjente musikere fra andre, tidligere grupper.                                                                   
Alle tre – hjertelig velkommen!! 

 

Da snakkes vi på førstkommende onsdag!!! Velkommen  

Neste Nyhetsbrev kommer i slutten av oktober!                                                                                                   
Husk e-mail adressen: bbc.post@1337.no                                                                                                                
Og hva skjer videre i klubben etter 03.10 ??                                                                                                           
På hjemmesiden kan du se hvem som skal spille på klubben like frem til jul!!                                         
Og dere!! Husk å støtte dem som støtter oss!! Gå inn på Medlemsfordeler på hjemmesiden og les 
om prosenter og avslag våre medlemmer får på kjøp hos Henrik Eide AS og Radiohuset!            
Berit                                                                                                                                                                        
Bergen 30.09.18  

Berit S Faaberg – Sekretær i BBC  


