
                                                                 

NYHETSBREV FEBRUAR 2019 

Hei igjen til alle dere Musikk-elskere! 

Så var det på ’an igjen! Nok en gang er det klubbkvelden på Nøsteboden som vi gleder oss 
usigelig til! 

Datoen er 06.02.19 – og de opprinnelige 3 bandene som skulle spille Echoes, Surprise og 
Helge & Stein – er redusert til 2, siden vår kjære trommis Rolf (Roffa) har havnet på 
sykehus, og dermed må Echoes stå over denne gang. Fryktelig trist – men vi ønsket 
selvfølgelig Roffa masse god bedring – og gleder oss til neste gang Echoes skal på scenen.  

Surprise påtar seg en betydelig utvidelse av spilletiden – og skal spille fra 20.00 – til 21.45 
før Helge og Stein skal på scenen. 

Wow!! MYE å glede seg til. 

Været er i der vrange hjørnet denne onsdagen – men det er, erfaringsmessig sett, ikke noen 
hindring for fult hus på Nøsteboden!                                                                                                 
Der finnes selvfølgelig noen «godkjente» fraværs grunner, som f.eks.                                  
«Vi er på Gran Canaria» «Vi er i Spania» «Vi feirer barnebarn» «Brukket beinet» «Katten er 
forsvunnet» «Viktig Fotballkamp» (????- under tvil) pluss noen få til --- men været???                                          
Nei DET hører vi meget sjeldent i denne klubben her – og slik var det denne gangen også --- 
Surprise og Helge & Stein SKULLE vi ha med oss – uansett!!!  

Folk har tydeligvis fulgt alle rådene som er blitt gitt og møter opp tidlig, tar seg noe godt å 
drikke, prater og koser seg på Elgen og i «ventesalen». Inne i «det aller helligste» foregår 
lydprøver, der bl.a. monitorer, høyttalere, mikrofoner og mye annet utstyr blir testet og satt 
i rett posisjon – det høres etter hvert riktig ut – begge grupper har fått sin gjennomgang – 
dørene åpnes for publikum og musikk kvelden kan begynne!  

 

SURPRISE 

Erik Sigvathsen, Leif Johan Larsen, Terje Røyseth, Audun Aadnevik og Atle Hammersland 
styrer musikk, stemning og atmosfære i nesten to timer – og publikum storkoste seg!  

Det gjorde øyensynlig de på scenen også – det er noe av det beste som finnes i levende 
musikk sammenheng, når vi i salen kan se at musikerne digger det de holder på med, når de 
nyter kontakten med publikum – og et fullsatt Nøsteboden synger med, rocker og ruller, 
lightere kommer frem og diverse nivåer av sangstemmer blander seg i koret i noen av de nå, 
etter hvert velkjente låtene til Erik og co! Herlig!!  

Og rekken av lett gjenkjennelige låter ville liksom ingen ende ta – det er jo egentlig ikke så 
rart – siden de spilte opp imot en time lenger enn til vanlig – og her kom de seilende innover 
oss – den ene hiten etter den andre – You Never Can Tell – Black Magic Woman – Lady In Red 
(mmmmm) Old Time Rock’n Roll osv. Ved låt nr. 10 annonserte Erik at de skulle dra «Storms 



Never Last» - av Dr. Hook!! Da var det nesten som jeg kvapp --- dr. Hook?? Ja selvfølgelig – 
men litt rart å tenke for oss som har hørt på denne låten i mange herrens år – og kun 
forbundet den med Jessie Colter, konen til Waylon Jennings, som har skrevet låten, og har 
flere innspillinger av denne – både med og uten mann ……..   I en av duettversjonene, synger 
Waylon «Storms Never Last – Do They Jessie??» og dette er snadder for fansen som føler 
de får et pitte lite innblikk i Jessie og Waylons private verden …………  

Men nå tilbake til Nøsteboden og Erik og Surprise som leverer en herlig utgave av låten – og 
ikke bare den – men vi får Surprise presentert på sitt aller beste denne kvelden med de før 
nevnte topplåtene – pluss mange mange flere – som I Don’t Want To Talk About It – I 
Started A Joke – Blue Bayou – Bad Moon Rising – Ebb Tide osv. osv.  

 

                         
På scenen holder gutta koken med skikkelig tett bakgrunn – yndlingsgitaristen i BBC – Leif 
Johan leverer som vanlig – og denne gangen uten et eneste pedal til hjelp –-- heia Leif!          
Låt formidabelt!!  På samme scenegulv finner vi alltid, stødige, trygge base-man Terje 
Røyseth, så har vi trommis, umiskjennelige Audun Aadnevik og tangentsjef Atle 
Hammersland.  Jeg tror ikke noen hadde hatt noen problemer med å høre på Erik & co i et 
par timer til --- men alle gode ting tar slutt --- også på Nøsteboden ……          

 

              
Leif    Terje   Atle     Audun 



                                 
     Erik 

Bandet avsluttet med It Never Rains In Southern California til stor jubel og begeistring av 
Nøstebod-publikummet og etter noen få minutters pause og nødvendige ærender og besøk i 
baren – så er scenen klar for kveldens clou ……  

Takk for denne gang Surprise! Og vi ses/høres igjen!!  

 

HELGE & STEIN  

Bergenske musikk-legender på scenen på Nøsteboden! Det er ikke første gangen, og blir 
forhåpentligvis ikke den siste – men for disse to var det en annengangs opplevelse, hver for 
seg på forskjellige kvelder, riktignok, i klubben historie, at de var der på den lave, intime 
scenen på Bergen Beat Club,  

Dette er vår helter, Helge en frontfigur helt fra 60, han har laget bergensk musikk historie 
som kommer til å stå til «Dovre faller», og Stein som vi alle husker fra mid 70 tall og 
fremover!!   Dette er artister med «en menneskealder» i erfaring - det står respekt av det 
altså! 



           
 

Helge Nilsen – en av de bærende krefter i begrepet Bergen Beat – Laksevågs gutten som var 
en lovende fotballspiller som sparket ballen over sidelinjen og valgte mikrofonen i stedet. 

Å fortelle noens musikk-historie som omhandler en 60 års karriere, lar seg selvfølgelig ikke 
gjøre her i en musikk klubb sitt Nyhetsbrev, så med visshet om at alle vet hvem Helge er – så 
er det slik at denne gangen har han med seg musikk-partner, gammel venn og topp musiker 
Stein Hauge, bergensk musiker, svært populær og med en musikalsk CV som de fleste kan 
misunne ham. 

Sammen har disse to laget et Everly Brothers Show som skal tas «på veien» til forskjellige 
kultur lokaler rundt omkring på Vestlandet --- men først –Bergen – Nøsteboden – Bergen 
Beat Club! 

 

                                 
  Helge        Stein 

Det må nok dessverre sies at Helge & Stein fikk en litt kronglete start på konserten sin – 
lyden var lite samarbeidsvillig og førte til flere stopp og nye begynnelser – men her er det 
lett å se at man har med proffer å gjøre – shit happens – og det ble taklet med ro og lun 



humor – småprat med publikum – og (til slutt) gikk det riktig bra – så vi kunne nyte nærmere 
en time med Everly Brothers konsert.  

Tror ikke det er mange i denne forsamlingen som ikke, på ett eller annet tidspunkt har vært 
Everly Brothers fan …. Og her fikk vi ikke bare en rekke «gull minner» - men også litt 
historikk og kunnskap om en av verdens mest profilerte duoer. 

Og hva fikk vi høre?  

De starter med When Will I Be Loved – og tar oss med videre ned, eller opp, om dere vil, 
music lane, med All I Have To Do Is Dream, So Sad, Wings Of A Nightingale, Devoted To You 
osv, osv - alle med stor allsang faktor, og med harmonier som gir gåsehud og to stemt 
nytelse. 

Det sies at «de gamle er best» - så, ja - vi fikk en god, gammel hitliste av Everly Brothers 
udødelige og evig-levende musikk – som ivaretas på Nøsteboden denne kvelden på en ypperlig 
og erfaren, dreven måte. Og Helge & Stein har mer å fare med enn flotte to-stemte 
harmonier. Bak seg har de en «musikk-vegg» disse er de fantastiske bergensmusikerne som 
«alle» kjenner – hør bare her: Egil Skjelnes - steel gitar, virtuos på dette instrumentet, 
David Genius - trommer, mester i sin klasse, Morten Hauge – bass, gruppens yngste, sønn av 
Stein Hauge, men med «voksen» lyd i bassen, Tom Kvamsdal – keyboard, super god musiker, 
trakterer keyboardet med suverenitet, og er et «must» i denne musikkformen, og til slutt 
Jan Arne Knutsen, innleiet fra «Ausekarene» med en lyd i gitaren som går rett inn i dette 
konseptet. 

 

            
       Jan Arne   Morten 



       
Tom        David    Egil 

 

Stjernelaget gjennomførte en Everly Brothers avdeling som kalte både på nostalgi og 
musikkminner fra 50-60-70 tall --- Following The Sun, Crying in The Rain, Wake Up Little 
Susie, Bird Dog, og ikke minst kveldens vakreste 3 min med Mark Knopflers Why Worry ---  

Den flotte, svartkledde gruppen avsluttet med Bye Bye Love …..  

Så bye bye Helge & Stein. Egil, Morten, David, Tom og Jan Arne –                                                          
og mange tusen takk for en nydelig kveld!  

BBC ønsker dere velkommen tilbake! 

 

       
 

Utsnitt av vårt unike, flotte publikum! 

 

HVA SKJER???  

Ja – hva skal vi si?? Det skjer MYE!! Vi har ny klubbkveld førstkommende onsdag! Og hvem 
kommer på scenen da??  

KATSH – som har besøkt oss ved flere anledninger – RIFF – nytt bekjentskap, vi gleder oss – 
og LOTUS – spilt for oss tidligere, men lenge siden – så denne onsdagen blir HELT KNALL!! 
Bare til å glede seg!!  

 



 
 

Og hva ellers??  

Det er snart Årsmøte folkens! 

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til årsmøtet 26 mars!!                              
På Nøsteboden! Tirsdag 26 Mars kl. 19.00!  

Innkalling sendes til alle våre medlemmer om kort tid! 

TAKK!! 

Da må jeg bare gjenta meg selv – og avlutte dette Nyhetsbrevet slik som jeg gjorde sist!             
En god ting kan ikke sies for ofte – det lærte vi som barn …. Så atter en gang: 

Takk til alle som er med på å gjøre våre klubbkvelder til uforglemmelige minner! 

Takk til vårt fenomenale publikum- finnes ikke maken!!!                                                                            
Takk til musikerne – dere er unike!                                                                                                         
Takk til Mirela med mannskap og takk til Nøsteboden –                                                                            
vi føler oss trygge og hjemme hos dere, takk til lydfolkene som til tross for litt trøbbel 
denne gangen, ordnet alt og fikk det til å gå på skinner!                                                                                          
Takk til våre frivillige hjelpere som sørger for at klubbkveldene blir avviklet knirkefritt,           
og våre styremedlemmer som legger ned timer, dager, uker, måneder og år i intenst og 
helhjertet arbeid for klubben og for våre medlemmers og venners beste! TAKK!                                     
Og takk til Vemund som sørger for at vi får med oss minner fra hver eneste klubbkveld …….  

Kom og ta del i våre magiske klubbkvelder med musikkvitaminer i massevis!!  

Hvis dette høres fristende ut – så er det fordi at det er nettopp det det er! 

Så bare husk dette: 

 

Inngangsbilletten på våre klubbkvelder for ikke-medlemmer er kr. 200,- mens medlemmer 
fremdeles kommer inn på våre fantastiske klubbkvelder for kun kr. 100,- så her vil det 
absolutt lønne seg for våre besøkende musikk-elskere, med innmelding i klubben, der 
årsprisen for medlemskap, fremdeles er kun kr. 250,- kontonr: 3411.27.16418 



Skriv navn, telefonnummer og email!!  

Alle får uansett MYE kos, hygge og topp musikk for pengene!! 

 

 

 

Finn alt dere trenger av opplysninger her på hjemmesiden!! 

Meld dere inn – støtt Norges beste musikk klubb! 

På denne kvelden hadde vi besøk av 82 medlemmer og 111 ikke medlemmer – totalt 193 �  

 

Send oss en email!!! Noe du har lyst å fortelle, spørre om, foreslå, diskutere osv. Send oss en 
mail – alle får svar!  

Mailadr: bbc.post@1337.no  

Hjemmeside: www.bergenbeatclub.com                                 

Vi snakkes på onsdag!! 

Berit                                                                                            Bergen 02.03.19       
Sekretær i BBC                                                                   

 


