NYHETSBREV FOR JUNI 2018
Hallo igjen Folkens 😊😊
Sommer – Sommer – Sommer!!!!
Det var den følelsen vi hadde – vi BBC og musikk-elskere – da vi gikk
inn på Nøsteboden den 6 Juni --- Forhåndsreklamen lokket med
Shadcasters og Yellow Tambourine – og hvem sier nei takk til det??
I alle fall ikke BBC elskere!!! Dette var sesongavslutning i Bergen
Beat Club – været var perfekt – musikken ypperlig – øl og vin rant
lett fra kraner og flasker, stemningen på topp og fullt lokale.
Bak oss har vi en fantastisk sesong med herlige klubbkvelder –
musikken blir bare bedre og bedre – båndene mellom medlemmer,
venner og kjente blir sterkere – vi har fornyet oss i flere
henseender, vårt nye styre har blikket rettet fremover, ser for oss
utvikling på alle plan - mens vi samtidig ivaretar og bevarer det
grunnlaget vi er bygget på – pop og rock – 50- 60 og 70 talls musikk.
Og fasitsvaret er: Vi er Norges beste musikk-klubb.
Og denne kvelden, med det flotte været og alle de glade musikktilbederne, samt vissheten om at vi forhåpentligvis går en laaaang,
het sommer i møte- så møtes vi, prater, ler, hilser – noen stumper
sigaretten, tar med seg «ute-pilsen» - og vi går alle inn på
Nøsteboden og tar imot formann Jan Berg som presenterer første
band på scenen.

Shadcasters…..
Et herlig – suverent band med flotte musikere i utmerket samspill.
Og de er gode – faktisk – veldig gode!! Denne gruppen kan smykke seg
med «proffer» bak både mikrofoner og øvrige instrumenter – og det
er både helhetsinntrykket og enkeltprestasjonene som får meg til å
bruke uttrykket «proffe».

Shadcasters
Det er en sann glede å flyte gjennom en god time med dette herlige
repertoaret – varierende i stil men aldri i kvalitet – og vi beveger oss
fra gåsehud-låter som Wicked Games, Snowbird og I Don’t Wanna
Talk About It – til god, gammel Elvis-rock, som Suspicious Minds,
Love Me, It’s Now Or Never og One Night! Glimrende!
Mange andre låter også selvfølgelig – som alltid håndteres med
innlevelse og feeling.
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Det har versert sterke rykter i den senere tid om at denne gruppen
skal oppløses – og det er jo bare å håpe at dette er svært så løse
rykter.
For denne besetningen her har noe å fare med!!
Bassist Tore Therkildsen og trommis Morten Skutle er helt
suverene og løfter lydbildet og kvalitet et godt hakk oppover, og når
de så har en bunnsolid Terje Skarsvåg på gitar, med utpreget
musikalsk tyngde, Gunnar Skutle bak keyboardet, med flere talenter
enn bare tangenter, gitar og rock veteran Terje Matre, med en
markant tilstedeværelse og, tydelig, mange års erfaring med gitaren
– helt fra BB tiden – pluss, ikke minst Knut Oscar Skaar – med
begavet vokal og scenesjarm til tusen!
Litt rusk med lyden underveis, det ble justert og fungerte etter
hvert bra. Lydfolkene var på plass hele tiden og ting ordnet seg
Flott repertoar med innslag av Elvis som forventes av publikum når
Knut er på scenen – men det er egentlig langt mer imponerende og
intenst når han drar krevende låter som Wicked Game, Angels og
Feel --- selv om vi selvfølgelig smelter litt når «it’s Now Or Never»
blir presentert. Gunnar (Skutle) fikser for øvrig «I Can Hear Your
Heart Beat» på en overbevisende måte. Veldig bra!! Også er det jo
Apache da, med Terje i hovedrollen ….. mmmmm ……..

Så vi får bare krysse fingre og håpe at Shadcasters fortsatt
kommer til å glede oss med kvalitet og entusiasme …… litt flere doser
med Knut og co – det tar vi gjerne med oss - så uffda – tenk hvis de
forsvinner ………………….
«I don’t wanna talk about it» ………………….
Takk Shadcasters!!
Været er fantastisk og pausen byr på uteliv og flere er ute og titter
på den nydelige hagen som Roger har «snekret» på baksiden --- og
selv om det er veldig fristende å bare bli der i sommerkvelden – så
trekker folk inn igjen i den utrolige koselige Nøsteboden, etter endt
pause – for ingen vil gå glipp av det som skjer på scenen når BBC har
klubbkveld!!
Yellow Tambourine
Og neste kapitel denne kvelden er rett og slett verd å ha med seg.
Yellow Tambourine heter gruppen – og det er klart at med et slikt
navn som ligger så nært opp til Beatles-låten Yellow Submarine – så
skjønner vi hva som kan forventes – Beatles-musikk – ja selvfølgelig!!
Det som kan komme som en gledelig overraskelse for mange er hvor
utrolig ekte og troverdige de er – for andre gang denne kvelden står
en gruppe fra det øverste sjiktet på scenen.

Yellow Tambourine

Beatles repertoaret deres er groovy, flott variert og med låter som
man, i de fleste tilfeller, aldri blir lei av. Ticket To Ride, Drive My
Car, Something, No Reply, I Call Your Name, Help! og mange flere
som kaller på et allsang-behov – er bare helt nydelig å kunne blande
seg i koret på f.eks. Ticket To Ride --- «she’s got aticket to ride,
she’s got a ticket to ride, she’s got a ticket to ride - and she don’t
care – my baby don’t care – my baby don’t care».
Ah …. Beatles slutter aldri å gjøre inntrykk, og når låtene blir tatt i
vare på hos en slik gjeng som dette – så blir det bare snadder!!
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Besetningen er det heller ingen grunn til å klage på – Lennart Takvam
– vokal og gitar – det er den enkle presentasjonen – Lennart er en av
klubbens «eldste» medlemmer (ikke i alder, nei) – med fra
begynnelsen og har underveis utviklet seg til en habil og dreven
sceneartist – god stemme, forståelse for stoffet og naturlig
dominans bak mikrofonen.
Kai Inselset – solo - glimrende gitarist, som gir gruppen en egen
«flavour» og tar seg veldig bra ut på scenen.
Kjell Lund Madsen - bass - «gode, gamle» Kjell – med typisk «LundMadsen – sound» - tar aldri feil – super bassist.
Bak trommene finner vi Øyvind Larsen, og – «Kor i Helvete kom han
fra??» Joda – nettopp derfra – og Øyvind er en erfaren, dreven og
scenevant aktør – med seg fra sin lange erfaring, har han
showmanship og gjøgler-sjel. Morsom, engasjerende og mht
håndtering av trommestikkene – glitrende.
En spennende, levende gruppe som vi mer enn gjerne tar imot igjen Anytime At All !!!
Takk Yellow Tambourine!

Fullt hus – mange tilreisende og begeistrete musikk tilbedere denne
kvelden – pluss fast, trofast publikum.

Så var den kvelden over --- og vi føler en helt klar tristhet over at
det var siste klubbkveld i denne sesongen --- men mange av de
tilstedeværende hadde fremdeles en ny sjanse til «avskjedskonsert»
BBC hadde nemlig, bare en drøy uke etter denne kvelden en båttur
med selveste «Statsraaden». I løpet av uken endrer været seg og
torsdag 14 juni – er det rett og slett ruskevær – og utsiktene for
neste dags tur er mer eller mindre lite oppløftende – men pytt pytt –
her er det bare å stå på. På sjøen SKAL vi 15 juni 2018.
Dessverre kunne ikke jeg være med på denne turen – det er den
brutale virkelighet – av og til klaffer det bare ikke – men jeg har
fått reportasjer fra flere deltagere og alle gir turen aller høysete
terningkast – nok en stor suksess i rekken av BBC suksesser – det
gjør oss stolte og lykkelige – bare godord om denne opplevelsen –
Musikken, maten, stemningen, glade deltagere, pluss litt ekstra klær,
gjorde denne ettermiddagen/kvelden til nok en stor BBC opplevelse!
Vårt styre var for øvrig godt representert med Per Håkon Kjærstad
som står bak dette arrangementet, samt styremedlem Lars Hogne
Syslak og vårt varamedlem Bjørg Lotsberg – en festlig trio som vi er
stolte av.
Så la bildene bare få fortelle sin egen historie – og alle vi som ikke
var med – kan bare håpe på en reprise ved en senere anledning.
Takk til Surprise – Page One og 2nd Power Unit

Og takk til Vemund som styrer rundt med sitt «tredje øye» og
fanger oss inn – veldig hyggelig – veldig bra!!

Men da var sesongen hjerteløst over – og de fleste av oss kan se
frem til ferie, fri og ren nytelse av tilværelsen.
Men planene for BBC til høsten – de tar aldri ferie og det jobbes
intenst med å forberede en høstsesong som skal gi oss masse musikkglede – gode opplevelser – flotte klubbkvelder – spennende
arrangementer, bare følg med så oppdaterer jeg dere underveis!!

I August trår vi til med ny web-side, eller hjemmeside som vi litt opp
i årene kaller det – den blir «bærre lækker» og skal representere
Bergen Beat Club og alt det den kan tilby våre medlemmer, våre
tilhengere, våre venner, vårt publikum og alle andre ute på nettet
som ønsker å besøke vår side og se hva vi driver med og hvor
fantastisk denne klubben og dette konseptet er – det er bare å glede
seg!!
På den nye siden kommer vi også til å presentere, i klartekst, alle de
fordelene som følger med ved å melde seg inn i denne klubben – det
er ikke få --- jeg bare nevner billigere inngang på klubbkvelder –
sponsing på større arrangementer og prosenter på varer, reiser osv –
virkelig noe å se frem til!
Siden vi har hatt en virkelig stillestående pris på medlemskap i alle
13 år – så planlegger vi en endring i prisen for adgang til
klubbkveldene fra 01.01.19 – ikke mye – men slik at det skal være en
åpenbar fordel å være medlem av BBC – følg med – vi oppdaterer deg
hele veien!!
Har du spørsmål, ideer, tanker, ønsker, ris, ros – ta kontakt med oss
– gå inn på vår hjemmeside www.bergenbeatclub.com, klikk deg inn på
STYRET og velg den av oss du vil kontakte – vi er her for å gi deg en
unik musikkopplevelse – i en unik musikk-klubb – med unik musikk og
unike band – samhold og tilhørighet!
Sørg for å ha ditt medlemskap i orden!!
Husk – 14 oktober 2018 tar vi turen til Danmark – med Fjord Line –
følg med!!
Vi kommer også tilbake med fyldig presentasjon og annonsering for
åpningskvelden 05.09.18 -- gleder oss til å møte dere alle igjen!!
Jeg kan bare understreke:
Det skal lønne seg å være medlem av Bergen Beat Club!

Så følg med vår historie og fremdrift – mens dere alle drar på ferie
kommer dette styret til å jobbe og klargjøre høst og vinter
programmet.
Da avslutter jeg – ha en Riktig God Sommer alle sammen!!

Bergen 29.06.18 Berit S Faaberg,
sekretær BBC

