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NYHETSBREV MARS 2017
Klubbens sekretær, Berit, har ordet:
Hei igjen alle J
Mars. Første vårmåneden i 2017!!
«No Livnar Det I Lundar – No Lauvast Det I Li» heter det så vakkert i en flott, norsk
vårlåt – «Den Heile Skapning Stundar No Fram Til Sumars Tid.»
Det var dessverre ikke akkurat det inntrykket våren ga de første dagene i mars- (ikke
senere i mars heller – for den saks skyld) og for oss som var her i den «norske våren»
kunne vi heldigvis til å starte vår-måneden med en musikk kveld på Nøsteboden – med
høy, vårlig musikalsk temperatur.
2nd POWER UNIT
Hittil i år har stemningen og musikk-kvaliteten på klubbkveldene bare pekt oppover –
og klubbkvelden i mars føyet seg greit inn i den oppadgående kurven … Nøsteboden
fylles opp av hyggelige, flotte, entusiastiske og glade musikk-elskere – og hva serveres
denne kvelden?? Ikke noe hva som helst, nei kvelden starter på toppen med ingen
ringere enn 2nd Power Unit. Askøy gruppe med imponerende musikk-historie helt
tilbake til 60 tallet – og som i år feirer 50 års jubileum!!!
De starter 50 års festen hos oss i Bergen Beat Club – denne første mars i 2017.
Og hvilken start!!
Helge Torkelsen – Ingvar Andreassen – Jarle Lygre – Roald Ravnanger og Rolf Erik
Veland fylte Nøsteboden denne kvelden, med 50x5 – altså 250 års erfaring og et
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repertoar fylt av stemning, rytmer, trøkk, groove og alt det som kjennetegner
skikkelig, sugende flott musikk som kjennes både fysisk og psykisk!
FOR en gjeng dette er – Veland og co trekker oss gjennom et utvalg 60 talls låter, bl.a.
- Drive My Car (Beatles - Imponerende utgave!!)– You Really Got Me (stål -låt fra Kinks
med rette markeringer hele veien) – You Better Move On (herlig Stones låt) – Ticket
To Ride (Rå Beatles-tolking) – Stand By Me (Ben E King–mimre mimre) Out Of Time –
My Valentine – Daydream Believer (Monkees – humør og flott sang!) – Rock’n Roll Music
(Nylig avdøde Chuck Berry) – og mange – mange flere.
Det er så ekte, så direkte, så utrolig skikkelig og bra – solide, gode, og med en
smittende musikalsk glede – endelig en vokalist som helt og holdent skjønner hva han
synger om – som forstår innhold, presenterer låtene, uten å holde foredrag, – og som
synger med stilsikkerhet og meget bra røst! Kveldens avgjort beste og sterkeste låt
var den såre, vakre og intense Hollies-låten «He Ain’t Heavy – He’s My Brother» - og
Power gjengen hadde en mektig og markant versjon av denne «storyen» - og disse
«guttene» beveget Bergen Beat Club denne onsdagen – folk sang, rocket og danset,
både på dansegulvet og utenfor «Stemningen sto i taket, og tettheten og samspillet i
denne gruppen er som en vegg og vi var virkelig hensatt til stemningen på 60 tallet og
dansestedene rundt omkring.
Rolf Erik klarte til og med og å snike seg rett inn i det 60 talls-musikk historiske,
stolte hjertet mitt. Fra scenen kalte han meg «Queen Of The Sixties» Wow!!
Vet at dette er personlig – men jeg kan virkelig ikke annet enn å bli stolt og glad – kan
ikke huske sist jeg ble så glad for en slik «tittel» - eller jo – det må ha vært da Rolv
Wesenlund i 1964 på Holbergstuen I Bergen, kalte meg for «Bergen Beats Mor»
Men «Queen OF The Sixties» – jeg trekker den til meg jeg, og soler meg litt i glansen
og takker 2nd Power Unit for en fantastisk time på BBC 1. mars 2017. For fantastisk
musikk var det – med eller uten ut-deling av hederstitler!!
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KATSH
Og musikk – magien bare fortsetter! Etter pausen, der vi kan få fylt opp glassene og
pratet med sidemannen/kvinnen – alle sammen – vi storkoser oss – det som er igjen av
røykere tar turen utenfor for å trekke litt «frisk luft» - med eller uten filter!
Uansett – så er det noe med røykere, øl-drikkere og 50/60/70 talls musikk!! Skikkelige
musikk-elskere det!!
Det bruser litt i blodet og vi gleder oss til neste avdeling – på scenen får vi besøk av
KATSH, som er disse strålende musikerne:

K – Klaus – A – Audun – T -Tore -S -Svein Arne - H - Haakon – KATSH.
Denne gruppen kan se tilbake på tett og nært samspill i ca. 3 år. Dyktige og trygge,
elegant repertoar, solid og fengende – KATSH ’er de oss????
Ja – så absolutt – flotte musikere – veldig lette å hvile øynene på – veldig bra låter,
fengende – helt i BBC-Nøsteboden stil – avslutter musikk-kvelden vår med en
gjennomgang av bl.a. disse låtene: The One I Love – I Wanna Do Bad Things – With You
(mmmmm – super utgave!) - Into The Great Wide Open – Powderfinger og en god del
andre, stilige låter!
Mens folk danser rundt omkring, uten å ta noe som helst hensyn til om der er plass
eller ei – fortsetter gutta på scenen med flere sterke låter: Power Drunk (det var ikke
noen av den typen til stede denne kvelden – men låten er skikkelig bra!) Hurricane –
Listen To her Heart – Sharp Dressed Man - Into The Great White Open – og en god
del flere – kveldens siste avdeling holder publikum i bevegelse – gleden over god
stemming, god drikke, hyggelige, flotte damer i baren gode og kjekke venner og
drevne, driftige og flinke musikere avrunder nok en svært flott klubbkveld i
Nøsteboden – og vi kan bare se fremover – glede oss over enda mer musikk – se frem
til båt-tur, årsmøte og mange gode klubbkvelder og sammenkomster med venner over
vår egen fellesnevner: uimotståelig 50/60/70 talls musikk!

7

8

Og hva har vi gjort senere i mars da?? Joda – vi dro på båttur med Fjord Line og full
båt!! Og her må ingen innbille seg at dette kan summeres opp i en kort kommentar –
neida folkens – dette er for alle de heldige som var med på båten, en ca. 48 timers
verdifull investering i vennskap, samhold, samvær, glede, underholdning, god mat og
drikke og ikke minst SUPER musikk!! Så dette kan ikke bare nevnes i en sidekommentar – her må der reisebrev til!! Så det kommer!! Bare gled dere!
Og alle dere som dessverre ikke var med – husk å melde dere på neste gang vi legger ut
en av våre magiske turer!!
Og da vender vi blikket fremover!! Neste onsdag 05.04.17 er det klubbkveld på
Nøsteboden igjen!! Med celebert besøk fra Liverpool – mr. Ged Ryan – en-manns
musikk-bombe. Ged er vår kontakt i Liverpool når vi drar på besøk der – og nå kommer
han her til oss – for å berike oss med sin enorme musikalske erfaring – sin musikk og
sin utrolig herlige personlighet og gutteaktige sjarm. Vi gleder oss til Ged!!!

9

På scenen får vi også se Ged’s aller nærmeste bergenske venn – vår egen Jan Berg som
sammen med bandet Mersey Team har vært en bauta i denne klubben fra dag en!!
Mersey Team leder i antall spillinger på klubben og klubbens arrangementer – så her er
vi super-klare for Mersey Team som i har opplevd en utvikling og et musikalsk bilde,
som er helt utrolig – det er bare å ønske Jan og co. velkommen på scenen 5 april!!
På samme scene – på samme dag får vi gjensyn med selveste El Toledo!! DET er lenge
siden det!! El Toledo var et av de mest populære og beste bandene i Bergen og omegn
på 60/70 tallet – og når vi da vet at de spilte for første gang i 1962 – så kan det bli
veldig kjekt og spennende og se hva El Toledo kan by på i dag i 2017! Vi gleder oss!
Og ukens underholdning er ikke ferdig med det!!!! For allerede 2 dager etter
klubbkvelden – den 7 april (betegnet av vår kjære formann som «Palmefredag») samles
vi til «før-påske kos og konsert» på Dyvekes i Hollendergaten! Her får vi nok en gang
kjenne på Ged sitt store, musikalske talent – vi får gjensyn med Surprise, som var med
oss til Liverpool i September 2016 – og de leverer meget bra saker – det vet vi – vi får
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også et gjensyn med Diamonds, som vi sist stiftet bekjentskap med på båten – og
selvfølgelig ser vi frem til en reprise med dem!
Årsmøte 2017
Årsmøtet gikk etter oppskriften og alle vi 3 som sto på valg denne gangen – ble
gjenvalgt!! Jippi! I denne omgang gjaldt det Kirsten, Per Håkon og meg selv! Og vi skal
selvfølgelig gjøre vårt aller beste for å fortsette det gode arbeid i klubben i våre
hjerter! BBC! Referat fra årsmøtet kommer!!

Så da er vi kommet til veis ende – denne gangen også – musikk-opplevelsene står i kø –
og vi kan bare slenge oss på karusellen og nyte hver eneste tone!
Jeg skal selvfølgelig minne dere på alle de fordelene som dere har som medlemmer i
Bergen Beat Club! Og nå er den virkelig gode nyheten at det går fint an å melde seg inn
i «billett-luken» når du kommer på klubbkvelden – vi er fremdeles bare i mars og
medlemskap koster kun 250,- pr. år- og du støtter den beste musikk-klubben i Norge –
og som medlem betaler du bare kr. 100,- i inngangsbillett. Du får også bonuser på våre
spesialarrangement – vi forhandler alltid frem de beste tilbudene for våre medlemmer!
Da alle mine kjære musikk-venner!! Da snakkes vi på onsdag!! 5 april kl. 19.00 – ikke
glem det!!!

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 6070 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
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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

rissgrafisk.no

eller tlf. 56526105.

Rock´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
DIAMO

NDS

Gratis ettermiddagskonsert, quiz og jam
laurdag kl. 15.30

MERSEY TE

AM

FREDAG
WILD HORSES

21.30: Diamonds
22.50: Wild Horses
00.10: Surprise

PAGE ON
E

LAURDAG
21.30: Mersey Team
22.50: Page One
00.10: Geri & The Atrics

SURP
RISE

S
HE ATRIC

GERI & T

BRAKANES HOTEL Ulvik
T: +47 56 52 61 05 | brakanes@bhghardanger.no | www.brakanes-hotel.no
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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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PS!! Neste klubbkveld blir onsdag 5. april 2017.
NB! Første band begynner å spille ca. kl.1945.
Følgende band spiller på denne klubbkvelden:

Mersey Team og El Toledo
Gjesteartist fra Liverpool
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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.
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Du kan også melde deg inn i klubben på våre arrangementer hver første onsdag i
måneden på Nøsteboden.

Med hilsen

Osmund Kringstad

Berit Faaberg

Leder redaksjonsgruppen

Sekretær/ Anmeldelse av band

