MED BBC PÅ DYVEKES 07.04.17
Hei folkens
Det begynner å bli lenge siden nå ---- altså jeg mener at det er lenge siden
Dyvekes og BBC!
Men jeg velger å stjele en frase fra en av landets største reiseoperatører, som
lover oss at «Følelsen Varer Lenge» - akkurat!! Det er det jeg støtter meg til når
jeg lager en liten reportasje fra Dyvekes I BBC regi 07.04.17
Formannen i klubben vår, Karl Jakob Helland, hadde på forhånd navngitt denne
dagen som «PalmeFredag» - så da stemmer det at dette er dagen før
palmehelgen 2017 og vi hadde nettopp hatt en fantastisk klubbkveld bak oss om
onsdagen 05.04.17 – og siden vi hadde celebert besøk fra Liverpool, Ged Ryan, så
hadde vi i klubben lyst til å lage et «hilsen- og-takk-for-sist» arrangement!
Valget falt på Dyvekes – og at det i etterkant viste seg å være et langt mindre
publikums antall enn det vi hadde forventet og håpet på – så ble denne kvelden
en koselig, varm og fin opplevelse – med masse herlig musikk og herlige
publikummere som «med» fra første minutt.
Med oss på laget denne kvelden hadde vi Diamonds og Surprise og hovedgjesten
Ged Ryan.
Dyvekes var et intimt og hyggelig sted og vi BBC’ere er jo alltid «hjemme» når vi
er sammen med «familien» - og vi kan jo bare gjøre det vi kan aller best – lage
kjempestemning, nyte god musikk – føle fordelene ved at vi er BBC’ere – verdens
beste musikk-klubb.
Så da var vi i gang.
DIAMONDS

Første band på scenen denne kvelden var Diamonds – grossister i godt humør og
60 talls repertoar.
Og det var ingen forskjell på denne kvelden - Wake Up Little Susie, Because Of
love, Ginny Come Lately, og hele resten av rekken med frydefulle gjenhør fra
«gamle dager» - vi bare koste oss, rett og slett.
Diamonds har fremdeles denne sammensetningen: Karl Jakob Helland, Romar
Ekerold, Tore P Olsen, Helge Christiansen.
Takk Diamonds!!

GED RYAN
Ged, som vi allerede hadde fått nyte litt av et par dager tidligere var i storform
denne kvelden og ga oss et «one-man-show» som bare understreket den gode
artisten han er. Med masse koseprat, rullet det i vei med bl.a. Sunny Afternoon,
Harvest Moon og flere andre.
Og det er selvfølgelig klart at det dunker litt ekstra i musikk-hjertet, når en
vaskeekte Liverpool artist varter opp med Beatles låten, Norwegian Wood, her i
Bergen God følelse Thank You Ged!!

Sist på menyen denne kvelden hadde vi:

SURPRISE
Der gikk et stygt rykte i bar og sal en liten stund, om at Erik (Sigvathsen) var så
forkjølet at han neppe klarte å synge «I started A Joke» Au au au!! DET hadde
jo vært krise!! Men heldigvis klarte skikkelig rensing av hals, Fisherman’s Friend,
og entusiastisk klapp på skulderen – å lose Erik gjennom låten som er et «must» i
deres repertoar.
Erik og Kaare og resten av «Overraskelsene» var jo ett av de bandene som
visiterte Liverpool i september, og selvfølgelig ble et super - hyggelig
gjensyn/gjenhør med Ged.
Surprise underholdt oss resten av denne flotte April-kvelden med sitt
melodiøse, gjennomførte program – - musikk-nostalgi satt i system.
Leif Johan – som har vært en gitar-bauta i BBC fra første dag – gjør seg også
gjeldene i denne sammensetningen. Helsvart antrekk -superslank., med grått
halvlangt hår, lett bøyd hode ned mot den kritt-hvite gitaren – dette kan du
Leif!! Gjennomført og elegant, plukker og sliter litt i strengene, sologitarist med
særpreg og karakter
Surprise er: Erik Sigvathsen – Kaare Monsen - Atle Hammersland – Audun
Aadnevik, Leif Johan Larsen
Takk Surprise!

Det er leit at ikke flere tok turen til Dyvekes denne kvelden.
Men si snakker selvfølgelig om inngangen til påsken – så mange var nok svært
opptatt med det – men vi som valgte Dyvekes, investerte i noen få timers
musikk-glede, slik som vi i BBC liker.
Og ja – det er sant – «følelsen varer lenge»
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