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NYHETSBREV JUNI 2017 
 

Klubbens sekretær, Berit, har ordet: 

Hallo alle dere kjære musikk-elskere!!  

Nyhetsbrevet kommer sent denne gangen!! Og det er med vilje! Jeg synes det ble 
lenge mellom siste klubbkveld i juni og første i september – så jeg forsøker å få det 
ut sånn midt imellom – det er hyggelig å ha noe å lese om superklubben vår om 
sommeren – uansett vær og hvor man er – i våre dager har vi på ett eller annet 
tidspunkt, tilgang til mail, internett osv.! Så bare kos dere og gled dere til høsten – 
ting skjer!! Først drar vi tilbake til onsdag 7. juni 2017: 

Endelig var det BBC kveld igjen!  

Måneden heter Juni – datoen er den 7. og været er så som så – litt fuktig, men mildt 
og greit – langt fra det nivået når vi fra Bergen begynner å klage- det var hverken 
skybrudd eller kuldegrader – og den virkelige sommervarmen fant vi inne på 
Nøsteboden, på sesongens siste kveld med Bompengeringen og Echoes som 
varmekilder – kvelden var stor og stemningen stor -  nytelsen trenger egentlig ikke 
jeg å beskrive – den må oppleves – men siden det er mange som ikke får akkurat alle 
onsdagene til å klaffe – så ser jeg det som min udelte glede å beskrive noe av det som 
skjer på Nøsteboden – første onsdagen i hver måned med to små unntak – juli og 
august – resten av året er vi der – så bare følg meg innenfor dørene denne juni-
kvelden, som er sesongavslutning for Bergen Beat Club og Bompengeringen er første 
band ut denne kvelden. 
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BOMPENGERINGEN 

Bompengeringen har dukket opp på klubben ved flere anledninger, og var med oss 
høsten 2016 på cruise med Fjord Line – så disse guttene har rullet rock på en scene 
før, og denne gangen ble intet unntak. 

Bompengeringen åpner sterkt med selvkomponert klar beskjed til «byutviklingssjef» i 
Bergen – som lett kan bli innvikling mht. bomstasjoner – men altså, starten går og 
meldingen er klar: You ’re Wasting Your Time   

Klubbens egen «White Fang» fortsetter med Breaking Up og Street Bum.                                    
White Fang referer til den mytiske krysningen av ulv og hund, som Jack London 
beskriver i boken med samme navn. Så altså – uten sammenligning for øvrig – så er det 
noe med den fantastiske hvite manken til Alf Lambrechts, smilet, spillegleden og 
tilhørigheten i BBC, som får oss til å tenke på «White Fang» – Det er forresten 
imponerende at så mange låter av Bompengeringens repertoar er komponert av Alf 
selv – det er alltid en glede å ønske dette laget velkommen til Nøsteboden i BBC – 
regi. Alf var også primus motor for BBC Cafe som presenterte mange artister og 
musikk-historier – på hjemmesiden vår finner du navn og beskrivelser av mange av de 
forskjellige personlighetene som besøkte oss på Cafeen under Alfs regi  Men tilbake 

til 7 juni og klubbkveld: 

På scenen har Alfen med seg bassgitaren, Rolf Farestvedt på trommer, Helge Høgh 
på gitar og vokal og Svein Arne Karlsen på tangenter. Svein Arne er forresten nesten 
fast inventar i BBC. Med fra første stund - allsidig brukt som musiker med mange 
utøvere – han har satt i styret ved flere anledninger, faktisk så sitter han fremdeles 
med kontroll over klubbens medlemslister og er en uvurderlig støttespiller for Bergen 
Beat Club. 

Det er forresten ganske stor forskjell på Svein Arne fra 2005 da klubben startet og 
til i dag – og da tenker jeg ikke på tynnere hår og slikt – men musikalsk utvikling og 
mestring av forskjellige sjangre – Svein Arne er en skatt for denne klubben. 

De fortsetter å underholde et allerede godt oppvarmet publikum, som bare har det 
moro, nyter musikk, venner og fludium, koser seg sammen med Bompengeringen og 
noen av disse låtene: These Boots Are Made For Walking, An Angel Touched My 
Heart, Rainin (profetisk tittel for sommeren 2017??) I Wanna Do Bad Things With 
You, Money Talks (HELT sant!)  og avslutningen er som vanlig eksplosiv og glad når 
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Bompengeringen takker for seg med en humørfylt og fandenivoldsk Livets Glade 
Gutter!  

 
Takk til Bompengeringen!!  
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Pause mellom bandene er like velkomment som friminutt på skolen det – herlig 
skvaldring, klemming, hilse på alle vi ikke fikk sagt hallo til i sted --- kvelden var helt 
storartet – selv fikk jeg hilse på gamle klassevenninner, venner og kolleger – er 
jammen ikke mye som har forandret seg fra mye yngre dager – BBC er helt unik – 
finnes ikke et bedre sted å gjenoppta vennskap, samhold og ikke minst musikkglede på 
topp nivå, i et voksent, vennskapelig og trivelig miljø --- sånn er det bare – men der 
var pausen slutt og vi tråkler oss tilbake til vår halve kvadratmeter rett foran scenen. 

 
BBC var også denne gangen så heldig å få et fantastisk flott bilde fra Kunsthuset 
Wendelboe, som vi loddet ut. Den heldige vinneren ser dere på bildet under sammen 
med giver og vår formann.  

 
 

ECHOES  

Og hva kommer nå? Echoes!! Navnet består av 6 bokstaver satt sammen – men himmel 
for et innhold!! Echoes – bare navnet gir assosiasjoner til noe som vi vil, noe vi husker, 
noe vi vil oppleve igjen, noe som inneholder mange minner -- og der kommer de inn på 
scenen – Echoes!  



	 6	
	

Echoes presenteres for oss som et Cliff/Shadows Tribute Band - and what a tribute!! 
Jeg ser på mine håndskrevne notater fra denne kvelden at jeg kaller «Echoes» for 
«God-Gutter» Ikke helt uten grunn det, folkens – dette er et stjernelag – bare hør: 

Anton Stephansen – Yamaha tangent-guru fra Gruppesax og Mersey Team – med 
fartstid av de svært lange innen bergensmusikken. Stø og sikker bakgrunn for denne 
gjengen. 

Kjell Pedersen – super rytmegitarist med hele sin ungdoms og voksne liv i musikkens 
tjeneste – lett og ledig, morsom, blid, hyggelig og urokkelig i rytmen, og muligens en av 
de få som kan bruke samme str. i klær som i sine unge dager – bare det er jo litt av en 
bragd! Kjell er velkjent for oss i BBC fra gruppen Mersey Team – klubbens mest 
brukte og avholdte band. 

Lennart Takvam – Lennart er Benjamin i denne flokken yngst i alder og i musikalsk 
bakgrunnshistorie – men i BBC sammenheng er han med fra første grunnstein. Lennart 
startet sitt musikk- sceneliv i kjelleren på Ricks, der han opptrådte mye med sin gode 
venn og kollega Bjørn Dahl, som dessverre gikk bort i julen 2009. Lennart har vært en 
kolossal støttespiller for BBC og en veldig god vokalist! 

Rolf Hove - Steikande flott bassist som kan skilte med gruppetilhørighet i The 
Hunters, som er byens absolutt første shadowsband så langt tilbake som tidlig 
sekstitall – misunnelsesverdig posisjon, et super-poeng å sette på musikk cv’en, og lang 
musikkhistorie med deltakelse i flere av de aller største gruppene her i byen – bl.a. 
Rhythmic der han spilte i flere år, med bl.a. Svein Arne (fra Bompengeringen)  - Rolf 
er en stilsikker  bassist med full kontroll over de 4 tjukke strengene – ypperlig utført 
og med en naturlighet som gjør at dette ser lett ut –men sikre kilder har fortalt meg 
at lett – det er det jo selvfølgelig slett ikke.  

Øyvind Samuelsen - Øyvind «spiller» trommer i denne gruppen, Wild Horses og også 
i UB60 – som er en supergruppe som vi skal stifte nærmere bekjentskap med på BBC’s  
cruise med Fjord Line 1.—3.- oktober 2017 – men nå altså – Nøsteboden 07.06.17 med 
Echoes -  Øyvind bak sitt eksklusive tromme sett og trommer som en gud – og sjarmen 
er det heller ikke noe å si på – eminent musiker.  

Ove Larsen - Også Ove da --- nok en flott musiker fra «glansdagene» med sølv i 
håret og Shadows-musikk i fingrene. På tidlig 70 tall spilte Ove med bergens-gruppen 
«Elisabeth» – med bl.a. Øyvind Samuelsen og Hans Hansen!  Tidlig på 2000 tallet 
spilte han med «Echoes From The Past» som senere altså ble Echoes!  
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Ove er etter det jeg – og mange mange andre synes og vet – så er der ingen gitarist 
på disse breddegrader, som til de grader fanger, spiller og utfører ekte og genuin 
Shadows-musikk – med en suveren, ekte Shadows-groove – ren fryd å høre på …. 
fantastiske Ove!!  

Denne gullrekken sto på scenen og ga oss ekte og uforfalsket Cliff/Shadows musikk 
og vi følte oss ganske så henført av låter som: Please Don’t Tease – The Young Ones 
(!!) – Peace Pipe – Do You Wanna Dance – Foot Tapper – Singing The Blues A Voice In 
The Wilderness (nyyyydelig!!) I Could Easily Fall In Love With You! – Y’arriva!! Og 
mange mange flere!  

Virkelig en «walk down memory lane» - det blir nesten ikke mer nostalgisk enn dette 
samspillet og klangen far bandet er skikkelig bra – selvfølgelig hører vi et feilskjær i 
ny og ne – men selv Hjallis og Kuppern hadde jo det – men de ble jo verdensmestre!  

Så det er bare å takke Echoes for denne gang – TAKK  
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Og som vanlig koser publikum seg 
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Bompengeringen og Echoes leverte en fullverdig musikk-kveld for oss helfrelste – og 
det er de fleste av oss som går på BBC!  -  nettopp det – helfrelste  Og en god ting 

kan jo, som sagt, aldri sies for ofte --- så da er det bare å gjenta det – der finnes 
ikke noen musikk-klubb på kloden (nesten da) som gir den følelsen – som har det 
publikummet, den atmosfæren, den betjeningen, de lydfolkene, ingen som har så 
fantastisk stemning, venner, kjente, god følelse– ingen som har slike MUSIKERE og 
DEN riktige og uforfalskete MUSIKKEN!! 
 
Hele denne byen legger høyrehånden over hjertet og erklærer sin kjærlighet til 
fotballklubben Brann – selvfølgelig blander vi oss i det koret – skulle bare mangle --- 
men det er ikke langt fra sannheten å si: -BBC i våre hjerter!!- 
Nå bli det faktisk en stund til neste gang – ikke før 6. september – men vi gleder oss 
vi – og har mye å se frem til. 

Da starter vi sesongen med å forsøke oss på noe nytt – og vi er spente -og vi er stolte 
– og vi er glade – vi går i gang med 3 band på noen av klubbkveldene!! Alt for at dere 
skal ha størst mulig utbytte av klubbkveldene på BBC – og for at dere skal få mer med 
av alle de fantastiske bandene som står i kø for å få lov til å spille på Bergen Beat 
Club – vi ønsker å presentere flest mulig av våre trofaste, flotte og topp kompetente 
musikere i ulike sammensetninger og med et klart budskap til oss alle: Rock’n Roll 
Forever!  

Så bare husk dette alle sammen: Pangstart på BBC den 06.09.17 – med disse tre 
musikk-kanonene:  

Who Cares – Yellow Tambourine – og Last Explosion !! 

Vi kommer selvfølgelig tilbake til mer beskrivelse når vi nærmer oss!! 

Men først onsdag 6. september – «endelig» er Bergens-sommeren ferdig og vi kan 
nyte BBC igjen!!  

Who Cares -Yellow Tambourine – Lost Explosion 

Da snakkes vi 

VELKOMMEN ALLE  
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LITT NYTT 

Og hva mer tenker vi på?? Selvfølgelig – Fjord Line cruise til Danmark           
1. – 30. oktober 2017 – og da blir det full fest på sjøen i 48 timer – med dans, 
musikk, venner, kjente, god mat, god drikke, topp stemning, tax-free handel – 
og bare ikke gjøre annet enn å nyte musikk og samværet med venner i to hele 
døgn! Det er bare til å glede seg!!  

Om bord blir vi (nesten kontinuerlig) underholdt av musikk og BBC på båten kan 
by på UB 60 – LOC (Lots Of Cash) - Page One – No Plan B. 

Dette blir intet mindre enn fenomenalt – allerede nå har vi 150 påmeldte – det 
blir litt av en fest folkens! Vi håper selvfølgelig at dere alle blir med oss!!  

For øyeblikket holder jeg på å samle historikk for alle gruppene – de skal jeg 
presentere for dere før vi drar og med erfaring fra 3 tidligere båt-turer – så er 
der ingen tvil om at dette blir årets musikalske høydepunkt for mange BBC 
elskere!  

Følg med annonsene våre og andre publikasjoner – klikk dere inn – bestill en tur – 
det er veldig enkelt – bare å følge instruksjonene – og før du vet ordet av det så 
møtes vi i restaurant baren på ms Stavangerfjord-eller- Bergensfjord – skåler 
litt og gjør oss klare for å nyte lyden av BBC og noen av våre ypperste musikk-
utøvere!!  

Håper å se dere alle der!  

 
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 
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²²²²²²² 

 
http://www.pianohuset.no/ 

 
 

  
 

 
PS!! Neste klubbkveld blir onsdag 6. september 2017. 
 

NB! Første band begynner å spille ca. kl.1930. 
 

Følgende band spiller på denne klubbkvelden: 
 

Who Cares - Yellow Tambourine – Last Explosion 

  
NB! Se bort ifra spilledatoer oppgitt på bildene da ikke alle datoer stemmer 
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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. 

NB! Husk å før på innbetalingen følgende informasjon: Mail adresse, telefon nr. 
og bostedsadresse slik at vi kan nå deg med nødvendig informasjon. 

Du kan også melde deg inn i klubben på våre arrangementer hver første onsdag i 
måneden på Nøsteboden. 
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Med hilsen 

Osmund Kringstad     Berit Faaberg 
Leder redaksjonsgruppen    Sekretær/ Anmeldelse av band 


