SOMMERBREV AUGUST 2018
Hei alle!
Tror ikke der er noen tvil – sommeren er over for denne gang –
men når det er sagt --- hvilken sommer! Varmere, flottere og herligere sommer
skal du lete lenge etter. Og det var godt – og vi fortjente det etter den sørgelige
affæren i fjor.
Men folkens – nå begynner høsten – nå begynner mørket ute – men nå
begynner det også å lysne innendørs! – og vi kan glede oss uhemmet til ny
sesong i Bergen Beat Club!

NY WEB SIDE!

Flere av oss i styret har vært i BBC’s tjeneste hele sommeren – mye som skal
klaffe, mye som skal planlegges, mye som skal fikses – ikke minst denne
sommeren har vi fått laget en ny web-side, som du nå er inne på, og som
overtar for den gamle, som dessverre var en utslitt, dårlig utgave, som ikke
lenger var representativ for oss.
Men «nu går alt så meget bedre» som en kjent, norsk politiker sa – og vi er
stolte av den nye web-siden vår – som vi selvfølgelig håper at svært mange vil
besøke, ofte. Vi utbedrer siden hele tiden, – der er en rekke artikler, historier,
reportasjer, informasjon og ikke minst bilder som blir lagt til etter hvert.
Nyhetsbrevet kommer, som før, ved slutten av hver måned og er en

oppdatering og informasjon om hva som har foregått på vår unike klubb og
klubb-aktiviteter, den siste måneden.
Dette blir en flott og spennende side som vil underholde, glede og informere
dere hver gang dere besøker den! Bli kjent med bl.a. styret, frivillige hjelpere,
vedtekter, historikk, musikk og bilder.
Merk dere vår nye vignett «Hvor går vi ellers hen» - der alle som skal ha
konserter, opptredener, show osv.i Bergen og omegn kan legge ut
annonsen/plakatene sine her.
Og ikke minst Medlemsfordeler!! Klikk deg inn på medlemsfordeler og hvis du
ikke allerede er medlem – så er det lett å bli det!! Les om innmelding (kun kr.
250,- pr.år!) og medlemsfordeler – det skal lønne seg å være medlem av BBC!
Og folkens – vi har fått e-mail!!! Klubben har nå en e-mail adresse som dere
kan bruke til alle mulige slags henvendelser!! Vi trenger input og reaksjoner og
tips – skryt og kritikk – håper at dette blir en levende og oppegående mail som
alle dere kan bare putte inn noen ord når dere føler for det. Vi tar selvfølgelig
også imot innlegg, tips, bilder og historier!!
Så da alle dere, våre gode musikkvenner – husker du denne adressen hver gang
du vil titte på noe om Bergen Beat Club. Adressen/linken kan du kopiere og
legge i favorittene dine – så er du bare et klikk unna 😊😊
www.bergenbeatclub.com og vår e-mail adresse: bbc.post@1337.no
Det er en glede å kunne takke og honorere vår gode medhjelper Marthe for
den flotte siden og alle de fine annonsene og plakatene som Marthe lager.
(Se Marthe på siden med frivillige hjelpere)

KLUBBKVELD 5 SEPTEMBER 2018

Så da pangstarter vi sesongen onsdag 5 september med ikke noe ringere enn
Human Beings og Echoes.
For alle oss som kjenner bergensmusikken populær historie fra ganske langt
tilbake, så er det ikke mye å tilføye når det gjelder Human – det er bare til å
benytte anledningen og lytte til legendariske Human Beings – med Saloen i
spissen 😊😊

Echoes – hva skal vi si – ikke nødvendig å legge ut historien til disse heller – vi
som har gått på klubben i noen år – har fulgt Echoes fra start til i dag – og de

er en av våre store stoltheter – og vi gleder oss til å høre disse musikk –
mestrene. Begge disse gruppene kan dere lese om i neste Nyhetsbrev!

I sommer har også vår arrangement ansvarlig Per Håkon Kjærstad, og Thor

Herbert Hermansen vært travelt opptatt med planlegging og tilrettelegging
av vårt spennende båt-eventyr med Fjord Line, som drar ut fra Bergen den 14
oktober! Dette er blitt en svært populær måte å besøke Bergen Beat Club på

– ute på bølgene – vi tar med oss publikum, musikken, stemningen og nyter
herlige goder, akkopagnert av lyden av BBC – våre band, musikere og publikum
gjør 2 døgn til en eneste lang samværs, nytelses og musikk glede! Meld dere på
!!

For påmelding eller mer info om Bergen Beat Cruise :
https://www.fjordline.com/nb/opplevelser-til-sjos/4586/bergen-beat-cruise-14oktober-2018

Du kan også bestille på tlf: 815 33 500

Nb. Folkens! For å komme inn på bestillings/info siden må dere høyreklikke på
linken og velge «åpne hyperkobling» og vips – så kan du melde deg på BBC
cruise!
Dette gjelder også de andre linkene i dette sommerbrevet!
Så da – mine kjære musikkvenner – gjenstår det bare for meg å ønske dere
hjertelig velkommen til høstens første klubbkveld onsdag 5 september kl. 19.00
– Human Beings og Echoes formidler Lyden av Bergen Beat Club denne kvelden –
og ikke glem å besøke vår nye webside – meld dere på båt tur og meld dere inn i
klubben – hvis dere alle er medlemmer, så bare husk å fornye medlemskapet
mot slutten av året !!
Hva skjer i klubbregi etter 5 september?? På hjemmesiden kan du se hvem som
skal spille på klubben like frem til jul!!
Og dere!! Husk å støtte dem som støtter oss!! Gå inn på Medlemsfordeler på
hjemmesiden og les om prosenter og avslag våre medlemmer får på kjøp hos
Henrik Eide AS og Radiohuset!
Da ønsker jeg dere alle en strålende september – følg oss på hjemmesiden og –
hold musikk-helsen i sjakk – ved å delta på det vi i BBC arrangerer – vi vil ha deg
med – første møte blir på Nøsteboden neste onsdag 05.09.15 kl. 19.00.
Neste Nyhetsbrev kommer i slutten av september!
Og huske e-mail adressen: bbc.post@1337.no
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