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NYHETSBREV JANUAR 2017 
 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

Godt Nyttår – alle!!                                                                                                               
Januar – del nummer 1 i en rekke av 12 – det bringer lovnader om nye dager, nye uker, 
nye måneder - nytt håp, nye drømmer, nye erfaringer, nytt liv.                                                               
Det er DET vi ser i øynene nå, kjære musikkvenner.                                                                              
2016 er historie og det har jammen vært en tøff periode for musikkelskere – 
internasjonalt har det vært mange tap i musikk-rekken – og med navn som David Bowie, 
Leonard Cohen, Glenn Frey, Merle Haggard og dessverre, mange flere, så blir vi ganske 
ufrivillig påminnet vår egen forgjengelighet ……. 

MEN – Musikken lever videre og vi i Bergen Beat Club har et fantastisk 2017 foran oss 
– hvor vi skal nyte hver note og hver tone i en rekke fantastiske arrangementer, 
klubbkvelder og sammenkomster under BBC logo – med herlig stemning, herlige 
mennesker og knall musikk!!  

Bare ta neste onsdag – 1 februar – da er det ny klubbkveld på Nøsteboden med sterk 
musikk-meny – Access Denied og UB60 – fullpakket program med noen av våre 
yndlingsmusikere – vi bare gleder oss – og husk å lese neste Nyhetsbrev om disse 
kjekke karene. 

Men nå handler det om BBCs første klubbkveld i 2017 – onsdag 4 januar – med et 
herlig, lydhørt og begeistret publikum – og potente, flotte energiske musikere på 
scenen som leverte en uforglemmelig musikalsk seanse. 

 



	 2	
	

KLUBBKVELD 04.01.17                                                                                                           
Første seksjon ble ivaretatt av Geri & The Atrics med Arne Simonsen i front bak 
mikrofonen. Kan egentlig ikke la være å tenke på første gang jeg så Arne Simonsen og 
den gang, Hems, på scenen. Nei da, til tross for at jeg har det nedskrevet ett eller 
annet sted, så er jeg litt usikker på når det var --- men i alle fall – forskjellen på Arne 
og co fra den gang og til nå – den er formidabel og forteller ikke bare noe om dem som 
musikere, men det forteller også noe om klubben – noe om den standarden som denne 
klubben har og den inspirasjonen som klubben har gitt til sine «egne» musikere.  

 
Geri & The Atrics --- hadde mye trøkk og punch på scenen denne kvelden --- 
energi, spilleglede og tyngde, som overhodet ikke referer til det fysiske – men  til den 
smittende atmosfæren, spillegleden, det kribler litt i armer og bein når vi «are Going 
Back To Birmingham» videre Under The Boardwalk, Shakin’ All Over i nostalgisk 60 
talls stil – Leif vrir fete toner ut av Les Paul gitaren – guttene komper tett og humøret 
stiger gjennom nok en omgang med øl og vin, Natural Born Lover og Till The End Of 
The Day samt vår favoritt fra denne gruppen på denne kvelden, It’s All Over Now Baby 
Blue – så da bare takker jeg for rockete herlig underholdning fra Arne Simonsen, Kai 
Ove Inselset, Leif August Larsen, Leif Johan Larsen og Rolf Davidsen. Sistnevnte 
steppet sporty inn på bass for Kjell Lund Madsen som var syk og måtte holde seg 
hjemme. 
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Besøket i baren hos Mirela og de andre skjønne damene, tar seg heftig opp i pausen – 
og «alle» forsøkte å gjøre seg ferdig med toalettbesøket – for her var det viktig å 
gjøre seg klar for neste kapitel – og Nøstebodens scene befolkes av ny gruppe –  
 

Sverre Faaberg & The Forever Young Ones. 
Denne gjengen består av 4 eminente musikere: Tore Thorsen, Bass – Kjell Birkeland, 
Sologitar – Leif August Larsen, Trommer og Sverre Faaberg aka Davy Dean – vokal. 

I det siste året har denne gruppens musikk blitt kjent sin «kunst og rødvinsrock» og 
man kommer vel neppe nærmere en mer autentisk betegnelse enn akkurat det.                                                                                                                                          
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Gruppen åpner med Tore Thorsen, gudbenådet musiker, alene på scenen med en 
følelsesbetont egenkomponert Julesang, Katedralen. Utrolig vakkert og folk er fanget 
inn med en gang. Så kommer rødvinsrockeren og de andre inn og setter i gang et 
program som gir «laid back» en ny og sterkere, kompakt dybde. 

«I’m No Ordinary Dude, I Don’t Have To Work» synger Sverre i sitt åpningsnummer 
Waymore’s Blues – og der er nok spikeren truffet på hodet --- hverken han eller noen i 
den supre gjengen hans er noen «Ordinary Dude» - og etter den kommer perlene på 
rekke og rad: Kiddio – That’s All Right Mama – Twenty Flight Rock – Sea Of 
Heartbreak, Kiddio osv.osv ---  

Men jeg tror rett og slett at jeg skal overlate ordet til en av publikum denne kvelden: 
Dette sto på FB dagen etter konserten:    

«Noen ganger så må man bare. Man må finne tilbake til roten. Tilbake til det helt basic. 
Uten alt fiks-fakseriet. Uten masse produksjon og effekter. I kveld var en slik kveld. 
Sverre Faaberg & The Forever Young Ones spilte på Nøsteboden i Bergen Beat Club 
sitt første arrangement for året. Bare 4 fantastisk flinke musikere på en scene. Det 
låt rått, tøft og tight. Med en bunn solid rytmeseksjon som står støtt i enhver storm 
og lekende gitarspill. Han spiller både rytmegitar og lead samtidig. Flere ganger måtte 
jeg ta meg i å måpe over det han fikk til. Og i front Legenden de kaller Davy Dean. Aka 
Sverre Faaberg. Magisk. Tusen takk Sverre. Jeg vil ikke høre at du vurderer å 
pensjonere deg fra musikken og opptredener som dette. 2017 har så vidt begynt og de 
som vil prøve å toppe dette skal jammen meg jobbe hardt for standarden er satt. 
Hatten av til deg og guttene i Forever Young Ones.» 

Og takk til deg Ole Johansen Sjurdal – for den flotte omtalen J  
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     UPS! Denne gutten dukker opp både her og der 
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Og som vanlig koser publikum seg 
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Så da fører vi inn i BBC historien – at nok en suksessfull aften på Nøsteboden er 
fullført – med musikk og tilbehør og avslutning med fullt, blandet kor fra scene og sal 
med «Goodnight Irene»  

Tusen takk til lyd, Mirela og hennes bar-crew, vakter, billettselgere, fenomenalt 
publikum og eminente musikere. Og jeg må bare si det: Trist for dere som ikke kunne 
være på Nøsteboden denne onsdagen – dere gikk virkelig glipp av noe – hele kvelden var 
fantastisk – som Mirela sa: Det var som «å være på konsert»  

Og hva videre nå da?? Vi har så mye å se frem til at det er nesten slik at vi ikke vet 
hvor vi skal begynne – men først og fremst er det jo om bare få dager – 1 februar på 
Nøsteboden – Access Denied og UB60 – blir knall, uten tvil, og det kommer til å smelle i 
veggene denne kvelden – så da ses vi på onsdag- J  

 

Litt fra styret: 

WALK OF FAME                                                                                                                           
10 februar blir det lagt ned ny stein i Walk Of Fame, som ligger rett over gaten fra 
Nøsteboden. Walk Of Fame kommer til å bli en stor turistattraksjon, hvis Roger får 
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det som han vil – og det gjør han jo – det vet vi!                                                 
Arrangementet denne gangen gjelder vår egen statsminister Erna Solberg, som får sin 
stjerne nedlagt i fortauet, sammen med andre markante bergensere og Paul McCartney 
som eneste utlending. For øyeblikket jobbes det med en nettside «Walk Of Fame» - og 
jeg oppdaterer når denne er klar – slik at dere kan få hele historien om Walk Of Fame 
og alle dem som allerede har fått sin stjerne der og planene om alle som kommer. Altså 
– mens dere venter på hele den fascinerende og fantastiske historien om Walk Of 
Fame så ta turen på Nøsteboden (det er der vi starter) på fredag 10 februar kl. 12.00 
til avduking av Erna Solbergs Walk Of Fame stjerne. Arrangementet er arrangert av 
Det Glade Bergen, Bergen Beat Club og Nøsteboden.  
 

ÅRSMØTE                                                                                                                               
Dagen etter hjemkomst fra båt-turen trenger vi betalende medlemmer på Nøsteboden 
til klubbens Årsmøte, Innkalling er sendt ut og alle medlemmer som ønsker en 
oppsummering av året som gikk, samt å være med på å forme fremtiden, få et innblikk 
vårt arbeid, vår innsats, vår suksess! Alle som møter opp med gyldig medlemskap er 
stemmeberettiget! Nøsteboden 22 mars kl. 19.00. 

Og som den aktive klubben vi er så har vi enda mer på tapetet denne vår sesongen. I 
April får vi besøk fra Liverpool, England. Ged, vår vert ved vårt Liverpool besøk, som 
er en multi talentfull musiker, kommer hit i April og vi være gjest på Nøsteboden med 
Mersey Team i deres avdeling.                                                                                                                                   
I samme uke planlegger vi nok et arrangement med Ged som gjest. og mer detaljer om 
dette og vil vi komme tilbake til når. Vi oppdaterer dere etter hvert – følg med på 
sidene våre – kom på klubbkveldene – vær med til Danmark – vi i styre og stell er veldig 
interessert i god og nær kontakt med våre medlemmer og våre besøkende, vi ønsker at 
dere alle benytter hjemmesidene våre til å få svar på alt dere måtte lure på, og er det 
noe enda mer dere vil snakke om – så gå inn på siden der vi i styret er presentert - der 
finner dere tlf.nr. og e-mail – og vi er tilgjengelige. 

Da tror jeg at vi har fått med det meste frem t.o.m. april – og mer utover tror jeg ikke 
vi tar i denne omgang – her er mye å notere – mye å huske – og mye å glede seg over!!! 
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PÅ TUR MED FJORD LINE  
 

          
                                                                                                                                                                                          
Også søndag 19. mars tar vi med oss en hel båt med musikkelskere og drar til Danmark! 
– vi er tilbake i Bergen tirsdag 21 -  se vår presentasjon og annonse på hjemmesiden -vi 
hadde vår første Danmarks-tur i September 2016 – knall-suksess og begeistrete 
mennesker – strålende underholdning, god mat, hyggelig shopping – herlig samvær med 
venner og kjente – en suksess som bare måtte gjentas!! Og nå er sjansen her igjen!! 
Påmeldingen er allerede overveldende – og hvis dere ennå ikke har meldt dere på – så 
må dere gjøre det snarest – «Rock’n roll på bøljan blå» - bli med!! 
	

Nå gjentar vi suksessen fra cruiset i fjor høst med et nytt to døgns	

Bergen Beat cruise med Fjordline Bergen- Stavanger- Hirtshals-
Langesund / retur.	
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Turen starter fra Bergen søndag 19.mars kl.12:30 og tilbake tirsdag 21. 
mars ca. kl. 12:30.	

Her får du mye det beste av musikken fra 50, 60 og 70 tallet når det gjelder 
pop, rock, soul	og mye mer.	
Vi er allerede over 120 i Bergen Beat gjengen som har meldt ombordstigning	

og regner meg full båt.	

Nå mangler vi bare dere med på turen for å få prikken over ièn.	

 2 døgn på bøljan blå! Musikk (Slik som vi liker!!) God Mat, God Drikke 
– Shopping, Underholdning – kom til duk og dekket bord 
– handle taxfree – hvile, danse, rocke – kort vei til dansestedet 
– du trenger ikke yttertøy – alt skjer om bord i båten!! 
  

Kanskje du allerede har bestilt? Hvis ikke er det bare å bestille nå.	
Husk de beste lugarene går først.	
 	
Turen koster i utgangspunktet kun kr.390, pr. person.	
For påmelding eller mer info: Trykk her:	

Eller: https://www.fjordline.com/alle-tilbud/bergen-beat-club-cruise/	

Du kan også bestille på tlf: 815 33 500. Bruk da turkode CD260 (Web turkode 
WCD260)	

	
	Det vil være grupper på scenen hver kveld både fra Bergen til Hirtshals og på 
returen.	

I tillegg også på turen Langesund retur.	
La oss se litt på gruppene som underholder oss på turen denne gangen:	
 	
 
Lübeck er fire rutinerte musikere som har gledet pop-frelste og danseglade 
vestlendinger siden 70-tallet. 
Flerstemt sang, variert dansemusikk. På Beat cruiset vil Lübeck spille både Beatles, 
Stones og Creedence. 
Gruppen består av Lars Fauske vokal og gitar, Stig Skauge vokal og bass, Tom Nilsen 
vokal og trommer og Terje Nilsen vokal og rytmegitar.  Terje er vikar for Reidar 
Thyholdt. 
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Sverre Faaberg & Forever Young Ones har røtter tilbake til tidlig på 
sekstitallet da gruppen ”The Young Ones” ble et begrep i ”Bergen Beat”, og som fikk 
den unike sjansen til å spille inn en rekke plater. 
Dagens besetning består foruten av Sverre Faaberg av Kjell Birkeland gitar, Tore 
Thorsen bass og Leif August Larsen trommer. Gruppen har ord på seg for å spille 
”kunst og rødvins rock ! ” 
 

	
	

 
Diamonds så dagens lys allerede i 1962 og ble en av Bergens mest populære grupper. 
Etter reunion-konserter i både 1987 og 2003 oppsto Diamonds nok en gang i 2009 med 
dagens besetning. 
Bandets repertoar består 95% av låter fra før 1963. Elvis Presley, Ricky Nelson, 
Everly Brothers m.fl. 
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Dagens besetning er Helge Christiansen, Solo - / Rytmegitar, Sang, Tore Per Olsen, 
Bassgitar, Audun Aadnevik stepper inn på turen for Romar Ekerold på slagverk. 
Og til sist men ikke minst formannen vår i Bergen Beat Club, Karl Jakob Helland, Solo - 
/ Rytmegitar, Sang. 
	

	
 

 
Bergen Beat Band sammensatt av musikere som blir med på turen.                                                                     
Her kan det bli iørefallende lyd-overraskelser følg med! 
Thor Herbert vil også denne gangen lede Bergen Beat Band sammensatt av musikere 
som er med på turen. 
Ellers bestående av Frank Bentzen og Rolf Hagen på vokal, Thor Herbert Hermansen, 
Lennart Takvam og Per Håkon Kjærstad på gitarer og koring, Osmund Kringstad og 
Rolf Einar Davidsen på basser, Svein Arne Karlsen på key-board and Audun Aadnevik og 
Øyvind Samuelsen på trommer. 
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Vi må klare å fylle denne båten med fantastiske BBC-mennesker – medlemmer og ikke-
medlemmer – for å nyte fantastisk BBC musikk – handle litt, spise og drikke litt – le 
utrolig masse – synge og danse!! Vi håper å se dere alle på båten!! 

 

Rock´n Roll Weekend på Brakanes Hotel i Ulvik. 
Ikke før vi er tilbake fra BBC Cruise med Fjordline så er neste tur Rock´n Roll 
Weekend i Brakanes. 
31. mars til 2. april 2017 arrangerer Askøy Beat Club sammen med Brakanes Hotell 60-
70 talls Rock'n Roll weekend. Dette er 6. gang vi arrangerer dette i april. De 
foregående årene ble det en fantastisk weekend med masse folk og stormende jubel. 
Vi satser på samme suksessen i 2017. Følgende band spiller: 
 
- Diamonds  
- Page One  
- Surprise 
- Geri & The Atrics  
- Mersey Team 
- Wild Horses 
 

Kontakt hotellet snarest for reservering/bestilling av rom. NB! DET ER IKKE MULIG Å 
BESTILLE WEEKEND OPPHOLD VIA NETTET PÅ "HOTELS.COM, BOOKING.COM" 
OSV. DA DISSE ER STENGT FOR BESTILLING AV WEEKEND OPPHOLD MED FULL 
PENSJON. 
 

Hotellet melder om stor interesse for arrangementet så ikke vent med å bestille rom. 
BESTILLING AV ROM, epost: brakanes@bhghardanger.no, www.brakanes-hotel-no 

eller tlf. 56526105. 
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BRAKANES HOTEL  Ulvik
T: +47 56 52 61 05 | brakanes@bhghardanger.no | www.brakanes-hotel.no

ris
sg

ra
fi s

k.
no

 Rocḱ n Roll Weekend 
31. mars–2. april

Dansemusikk til det aller beste frå 60- og 70-talet,
god stemning og nye kjennskap!

Billettprisar: 
Fredag kr 200,-  Laurdag kr 200,-  Weekend kr 350,-

Weekendopphald frå kr 2.500,- per pers. inkl. dans og alle 
måltid f.o.m. middag fredag t.o.m frukost sundag 

Gratis ettermiddagskonsert, quiz og jam 
laurdag kl. 15.30 DIAMONDS

PAGE ONE

MERSEY TEAM

WILD HORSES

GERI & THE ATRICS
SURPRISE

FREDAG
21.30: Diamonds

22.50: Wild Horses
00.10: Surprise

 
LAURDAG

21.30: Mersey Team
22.50: Page One

00.10: Geri & The Atrics
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Medlemsfordeler BBC: 
Spesial priser på musikk og lyd utstyr for BBC medlemmer hos Radio Service AS på 
Kleppestø. Klikk deg inn på linken under og se alle godbitene: 
http://baremeg.no/bbc/rs.pdf 
 
AS Radioservice 
Tlf: +47 56142300 
Mob: +47 47663863 
Web: www.radioservice.no 
Mail: haavard@radioservice.no 
Skype: radioservice3 
 

 
 

²²²²²²² 

 
http://www.pianohuset.no/ 
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Ok – da ser vi frem til neste klubbkveld – og det er om få dager!!                                                 
Der får vi besøk av Access Denied og UB60. Her blir det fullt trøkk og full rulle.                                                                                 
Begge band har gjort meget vellykkete opptredener før på klubben – og denne gangen 
er vi ganske sikre på hva vi får – og det passer oss utmerket - vi gleder oss til å 
oppleve disse to bandene!!  

 
PS!! Neste klubbkveld blir onsdag 1. februar 2017. 

 

NB! Første band begynner å spille ca. kl.1945. 
 

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 
 

Access Denied og UB60 
 

																															 	
	

   ²²²²²²² 
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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. 

 

Med hilsen 

Osmund Kringstad     Berit Faaberg 
Leder redaksjonsgruppen    Sekretær/ Anmeldelse av band 


