NYHETSBREV OKTOBER 2018
Hei alle 😉
3 oktober kl. 19.00 var det igjen klart for klubbkveld i Bergen Beat Club på
Nøsteboden.
Endelig! En hel måned siden sist og det er en lettelse å kunne gå inn på «boden» igjen –
og få lov å være en del av en av våre fantastiske klubbkvelder!
Sett fra vårt ståsted, så hadde September vært fylt av forberedelser til akkurat
denne kvelden og ikke minst Bergen Beat Cruiset med en Fjord Line båt, som skulle
legge fra kai søndag 14 oktober.
(Dette kan dere lese om i Reisebrev – Cruise oktober 2018 – kommer snart!)
Men først – klubbkveld, onsdag 3 oktober kl.19.00.
Vi hadde mye å glede oss til denne kvelden – på plakaten sto der intet mindre enn 3
band!
DET er spennende det – 3 band! Vi har jo opplevd det før – og det er alltid like superspennende og ikke minst underholdende. Det er bare helt utrolig hva dette
publikummet kan ta inn av vellyd og musikk på Nøsteboden!
Og når vi har klemt, skvaldret, ledd, hilst, takket for sist, fått høre noe nytt, fått
høre gammelt nytt, ønsket våre kjære musikere lykke til og kommet oss på plass med
noe vi liker i glasset – så starter det!!

D.D Ble

Først på den lave scenen er en ny sammensetning av musikere som kaller seg D.D. Ble
– og denne gjengen kjenner vi fra før – bare hør:
Magnus Monstad – Vokal
Magnus er mangeårig trofast BBC medlem, vokalist, musiker og publikum. Magnus var
tidligere vokalist i Bompengeringen – og det er godt å ha han tilbake på scenen!
Sven Arne Karlsen – Tangenter
Svein Arne er en av ankerpersonene i BBC – med fra første stund – har satt i styret i
lengre perioder – del av valgkomiteen i BBC – og sitter fremdeles med overordnet
kontroll på våre lister – oppdatering av medlemmer etc. En skikkelig krevende jobb – og
vi setter stor pis på Svein Arne – og ekstra stas er det når vi får han på scenen … bak
tangentene! Det vil selvfølgelig ta altfor lang tid og plass å nevne hvem SA har spilt
med! Hans musikk deltagelse daterer seg helt tilbake til 60 tallet – og i BBC har han
vært der – hele tiden! Vi nevner likevel hans mangeårige samarbeid med Sverre
(Faaberg) i forskjellige perioder – bl.a. Sponk, Bergenhus og ikke minst i senere år med
Rhythmic.
Willy Berg Larsen – trommer
Nok et dedikert BBC medlem. Willy er, og har vært der, alltid! Det er slik det føles, i
alle fall! Willy er et høyt respektert, flott medlem og musiker i BBC. Herlig
personlighet og trommer med hjertet! Vår trygge, faste og presise møteleder på våre
årsmøter! Han har spilt med diverse grupper og folk i BBC – og det var særs hyggelig å
se han bak trommene denne onsdagen!
Stig Lægreid – bass
Stig er, for undertegnede, en noe ukjent musiker i BBC sammenheng – men i likhet med
sine spillekompiser som har den rette «BBC mentaliteten» Stig kompletterer gjengen
bak D.D. Ble. Med bakgrunn fra storband og korps, ble det en ren musikalsk glede for
han å joine gutta i D.D. Ble – en eneste øving var alt som skulle til for å få samspillet til
å fungere! Stig er en versatil (vanskelig ord som betyr noe sånn som allsidig eller lign)
artist med både trommeteknikk og stemme. Velkommen til Stig!!
Og hva ble det egentlig??
Jo – det ble behagelig, hyggelig, lunt og ærlig! Vi koste oss hele veien! Med et lett
gjenkjennelig repertoar, der vi alle kjente noe, mye eller alt som ble fremført – her
var det bare å nyte hele «nostalgi-rekken» som inneholdt alt fra Rolling Stones til
Lovin’ Spoonful, via bl.a. Kinks, Roy Orbison osv.
Hør bare: Tell Me – No Reply – Ruby Tuesday – Graveyard Paradise (!!) – så bra – norsk
på sitt beste! Summer In The City – Proud Mary – stålsikker showstopper som alltid

slår an – ingenting merkelig i det – den er bare helt topp!! Lonesome Town – typisk
striledans låt fra sekstitallet – herlig!! Osv med mange flere.
En skikkelig bra opplevelse med Magnus i spissen med sin særegne, flotte stemme,
gode med-musikanter – og kveldens desidert beste overraskelse: Svein Arne kan
synge!! Etter å ha kjent denne fyren i ca 45 år – med musikk som klar fellesnevner – så
har vi ennå ikke oppdaget vokalisten i denne keyboardisten, men jammen kom det frem
denne klubbkvelden på Nøsteboden med flere låter med Svein A som vokalist! – med
bl.a. Who’ll Stop The Rain – kunne vel ikke være noe annet for en ekte bergenser!
D.D. Ble som hadde hatt sin debut på selveste Cavern i Liverpool uken før – kom
gjennom nåløyet på BBC med glans!
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Takk D.D. Ble!!
Magnus

The Heart Beats

Endelig tilbake til BBC! The Heart Beats har ved flere anledninger gledet mange
«rocke-hjerter» med minner fra storhetsdagene på siste halvdel av 60 tallet! Som en
av de svært få gruppene stiller de på BBCs klubbkveld med tilnærmet
originalbesetning – og at vi snakker om over 50 års aldersforskjell fra Scala til
Nøsteboden – ja det er veldig vanskelig å se faktisk – disse «unge» guttene her holder
seg uforskammet bra og det musikalske nivået er det ingenting å si på – drevne og
erfarne, med trøkk og groove – holder de sitt publikum i begeistret i en blanding av
rock og allsang-modus.
Heldigvis hadde de Terje Dyrkolbotn med seg denne gangen – deilig gitar-sound som
setter en spiss på hele Heart Beats lydbilde.
Terje går langt tilbake i bergensk gitar-krønike. En kunstner på gitaren med en hel
spesiell sound og elegant «schwung» på strengene.
Disse musikk-sterke «ungdommene» består av:
Arne Herstad – vokal - evigunge Arne med innsikt og forståelse for musikken, erfaring
fra han som 17 åring begynte å spille med Heart Beats, synger glimrende og boltrer
seg i et herlig repertoar.

Tor Hatlestad, gitar konge – fra glansdagene på 60 tallet og like til i dag! – turnerer
sologitar rollen med finesse! Med en musikk-cv som tar for stor plass til å presentere
her – er det alltid en stor glede å se Tor på scenen med «Hjerteslagene»
Trommer: Romar Ekerold – en av BBCs «grunnleggere». Romar var med fra første dag
av denne klubben – har trommet med diverse grupper og er en bauta bak trommene –
med sin signatur, bowlerhatten.
Med seg har disse Terje Røyseth, nok en musiker fra «gull-tiden» - og han bærer alle
kjennetegn for en god bassist – det er en grunn til at han er ønsket i flere
sammensetninger – ettertraktet kjempegod bassist – Terje Røyseth mine damer og
herrer!
Steinar Øvrebotten – gitar – solid, trygg og underbygger helheten i gruppen og har
vært med siden begynnelsen – Steinar rocker --- og er en hjørnestein i denne gjengen
her.
Til slutt har vi Reidar Andersen på keyboard, nok en musikk veteran fra tidlig 60 tall
og oppover. Allsidig musiker som har traktert både saxofon og tangenter – og vært en
del av musikk-livet, fra tidlig ungdom. Han var en del av Heart Beats en gang på midten
av 60 tallet i ca. halvannet år, og har siden holdt flittig kontakt med musikk livet både
alene, i duosammeheng og flere grupper. Kjekt å ha han tilbake bak keyboardet – det
gir en ekstra dimensjon med tangenter!!
Denne samlingen av eminente musikere sto for kveldens mest publikums- engasjerende
(er det noe som heter det?) repertoar – for her var der tilløp til allsang opptil flere
ganger underveis.
Det hele toppet seg når de fikk hele Nøsteboden med seg – da de trakk oss inn i ekte
irsk pub stemning, og dro Dubliners gode, gamle The Wild Rover. Låten finnes for øvrig
i en sjarmerende «nyinnspilling» i bandboy-stil med The Celtics. Men dette er Heart
Beats og de gjør en helhjertet utgave av denne.

«And it's no, nay, never,
no, nay, never, no more
will I play the wild rover
no, never, no more”
Kjente alle den?? Jada – og de som ikke kunne den – de klarte fint å synge med etter
første vers – herlig stemning og god musikk – Arne H fikk også besøk på scenen av Ove
Larsen – gitarist i Echoes med en særs velklingende stemme – begeistringen gikk rett i
taket –

Heart Beats bød i tillegg også på en lang rekke lett gjenkjennelige og gode låter:
Watch Your Step – Sunny Afternoon – Games People Play – I Got A Woman – Bye Bye
Johnny – If You Need Me – osv.
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Og ja – det må bare sies – vi i BBC er så inderlig heldige --- den første onsdagen i hver
måned er blitt et must for veldig mange musikk-elskere – og vi nyter hvert minutt på
denne kvelden – og her på hjemmebane kan vi bare kose oss med DET stedet – DEN
musikken og DE folkene – så vidt meg bekjent er der ingen musikk klubb i dette landet
som kan måle seg med Bergen Beat Club hverken på den ene eller den andre måten.
En nettopp nyinnmeldt dame, som var på klubben for aller første gang – sa det slik til
meg: «Dette var en fantastisk opplevelse – nøt atmosfæren, musikken, folkene og
stedet. Dette er en klubb hvor jeg kan komme alene -, hvor jeg blir hjertelig og
inkluderende mottatt – uten å bli overfalt.»
Det er jo perfekt – da har vi nådd ett av våre mål! Alle musikknytere er velkommen
heri vår klubb – når du har vært der ett kvarter – så er det som om du er med en gjeng
«gamle kjente».
STOP

Og toppen av det hele – denne kvelden hadde vi intet mindre enn 3 band som skulle på
scenen – det tredje bandet som står klar bærer navnet STOP.
Uten at vi skal gå nærmere innpå noen tolking av navnet, er vi rett og slett bare spent
på hva vi får høre.
Og hvis vi var giret på stemning og show fra før – så ble det ikke akkurat dempet på
noen som helst måte nå.

STOP er et helt nytt bekjentskap i BBC sammenheng – men vi tror og håper at dette
ble en første gang av flere – for her fikk vi presentert en supergod gruppe med
personlighet og punch – disse guttene visste hvordan de skulle håndtere et kresent og
«godt vant» publikum – og vi lot oss sveipe av banen av disse sjarmørene som visste hva
de gjorde i hvert taktslag og hver tone, Sjangeren innbefatter en blanding av stilarter
og det varierte utvalget av låter – strakk seg helt fra Shindig (instrumentallåt av
Shadows) gjennom låtvalg av artister som The Rolling Stones – Bruce Springsteen –
CCR – Mark Knopfler – Santana.
Når de avslutter med Ebb Tide --- som gir gåsehud – så kunne vi godt tenke oss mer -- men med tre band på scenen på samme kveld så må vi si god natt – folk tenker på å
komme seg hjem. slik at de kan begynne å glede seg til neste klubbkveld …….
STOP består av dette teamet som oste av personlighet, særpreg og solid musikkutførelse, med et godt tak på musikk stilen de hadde valgt.
Ole Færestrand – tangenter, Ole Isdal – hovedvokalist og gitar, Tor Nesse – trommer,
Magne Wiik – Bass og vokal, Kjell Skråmestø – gitar og vokal.
Med stor scene-impact, og med god peiling på hva de driver med – må vi bare takke
STOP og mer enn gjerne ønske dem velkommen tilbake.
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Ja folkens – det var den kvelden – 30 oktober – full klaff i alle ordets betydninger –
lyd var, som vanlig strålende – Mirela og hennes crew, like blide og skjønne som vanlig –
og selv om der var litt mindre folk en gangen før, så var der «fullt hus» -- men vi kunne
klare, med litt spisse albuer og glasset hevet over hodet, å komme oss til og fra baren
med noenlunde suksess- selv om jeg klarte å helle litt hvitvin nedover ryggen til en av
medlemmene som satt i «løypen» der jeg skulle manøvrere både meg selv, glasset og
telefonen frem til plassen min – men det gikk bra og folk kom seg både på toalett og
bar og røykeplassen utenfor.
Må bare få takke våre trofaste «billett-gjeng» som sørger for at inngangen til
«musikk-himmelen» går knirkefritt og greit – takk til Mirela og co – som er
serviceminded og meget dyktige – takk til lydfolkene med uoppslitelig tålmodighet og
dyktighet – takk til Vemund som leverer minner via fotolinsen – takk til vakter og
hjelpere – takk til publikum, musikere og alle andre som fortjener takk for at våre
klubbkvelder blir så vellykkete som dette!!
På denne kvelden hadde vi besøk av 62 medl. og 60 ikke medl. – totalt 122
Og hva så??? Vi er under en uke fra neste klubbkveld – og hva skjer da??
De Musikalske Dvergene og Diamonds.
De Musikalske Dvergene kan se tilbake på en lang musikk – karriere – og har vært
spesielt aktive de par siste årene – så trår de til med utgivelse av plate og det er ikke
å nekte for at vi gleder oss til å høre disse kreative, flotte musikerne med sine lure,
morsomme og folkelige tekster, satt til toner som de også har komponert selv.
Dette blir bra!
Så har vi Diamonds!
Diamonds er en ekte levning fra 60 tallet og var et av de mest populære bandene her
på våre kanter. Diamonds har i stor grad ivaretatt hele 60 talls «sounden» - låtene og
kompen trigger alle de nostalgi-knappene vi har!! Diamonds har lidt store tap underveis
– men dukket opp med ny, forsterket besetning i 2008 – og denne gjengen har 10 års
jubileum i år!!! Med seg har de to helt originale Diamondsmedlemmer fra 1962 – Tore P
Olsen- og Helge Christiansen! Vi gleder oss!!
Vi gratulerer Diamonds med jubileet – og ønsker dem velkommen på scenen på
Nøsteboden førstkommende onsdag!
Da tenker jeg at jeg avslutter for denne gang – jeg håper at dere alle flittig besøker
den nye hjemmesiden vår – vi har fremdeles mye på lager som ikke er kommet ut ennå –
planene er klare og vi skal holde dere oppdatert på hva som skjer i denne klubben - det
neste som skjer her – er at reisebrev fra Danmarks turen er under konstruksjon – og

mye spennende planer for neste sesong er under planlegging – og vi legger ut alle
nyheter etter hvert – så følg med!
Og sånn helt på tampen!! Er der virkelig noen av dere som leser dette som ikke er
medlemmer av Bergen Beat Club ennå!!?? Da må der bare benytte anledningen å melde
dere inn nå!!
Ved innmelding før nyåret vil medlemskapet ditt vare ut 2019!
Og ikke bare det – men fra januar 2019 er det ennå mer lønnsomt å være medlem i
BBC – da kommer cc for ikke medlemmer til å koste kr. 200,- men for medlemmer vil
det fremdeles koste kun kr.100,-!!
Så med en årsavgift på kr. 250,- kommer du inn på klubbkveldene for halv pris!! Løp og
kjøp!! Det skal lønne seg å være medlem av Bergen Beat Club!!!!
Du kan melde deg inn når du kommer på klubbkveldene – eller send en mail til klubben –
så fikser vi det! Du kan også lese instrukser på vår hjemmeside.
Mailadr: bbc.post@1337.no
Hjemmeside: www.bergenbeatclub.com
Vi snakkes på onsdag!!
Berit
Sekretær i BBC

Bergen 01.11.18

