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NYHETSBREV NOVEMBER 2017
Berit S. Faaberg, har ordet:

Hei igjen alle!
En hel mnd. siden sist! Vi kjenner så godt igjen følelsen – endelig endelig
er det blitt første onsdagen i mnd. – og denne gangen, ikke bare første
onsdagen – men den eller første dagen i måneden!
Første November er onsdagen i denne måneden når vi møtes på
Nøsteboden for vår månedlige tilførsel av helsebringende doser av
musikk som vi elsker og som vi, som verdens heldigste, kan nyte med
venner og kjente «hjemme» på Nøsteboden.
Og denne kvelden byr på en ekstra fyldig utgave av BBC-klubbaften – vi
skal ha 3 band på scenen, og ikke hvem som helst – men tredobbelt
stjernelag – LOTUS - DIAMONDS og HEART BEATS!!
Så la oss bare hoppe i det!!

LOTUS
Først på scenen denne kvelden kommer LOTUS.
Foran seg ser de et fullstappet lokale med glade BBC’ere – og vi er tent
på en skikkelig punch denne kvelden – og Lotus levner aldri noen tvil. Her
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er det engasjement og drive fra første låt som er Iron Horse – og slik
fortsetter de til stor glede for alle oss som har sett frem til dette.
Og Lotus fortsetter Who Stopped The Rain – Day Dream Believer –
Heart Of Gold, Sunny Day. Lotus sitt repertoar er lett gjenkjennelig og
representerer et knippe låter som ikke er det vanlige vi hører på klubben
--- men så utrolig kjekt å bli minnet på Monkees, Neil Young, Paul Simon
og mange andre

Gjengen har til og med Three Dog Night på programmet

– herlig å kunne mimre til Joy To The World og ikke minst Nazareth –
Broken Angel.
Dette er guttene bak instrumentene i denne gruppen: Arne Løvås –
bass/sang, Johnny Jensen – tangenter/sang, Lennart Beijer – trommer,
Ove Ådland – gitar/sang, Yngve Ådland – gitar/sang.
Sangen var tett og sterk og gruppen fortsatte å underholde og glede oss
med å presentere norsk stoff fra scenen – og ikke bare norsk – men
bergensk!!! Saft – Flying Norwegians og Helge Nilsen ble hyllet med en
utgave av hver sin låt fra sine produksjoner – skikkelig bra – og veldig
kjekt å høre noe norsk fra Nøsteboden! Ryk Og Reis – Easy Feeling og Ray
Of Sunshine ble hjertelig mottatt på BBC denne kvelden.

Tusen takk til LOTUS
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Det var tettpakket med folk denne kvelden og forsøk på å komme til
baren kunne være strevsomt men morsomt – her møtes mange gode,
kjekke BBC’ere på veien – mage mot mage, rygg mot rygg – glade, positive
og med samme mål – påfyll av god drikke fra Mirela og hennes
medhjelpere. På veien nyter vi synet av alt det nye som dukker opp på
veggene på Nøsteboden – bilder, instrumenter, glasskasser og alt i en
super stil som gir en atmosfære som bare forsterker opplevelsen og
musikken på en kveld som denne. Bergen Beat Club er unik, så når band
nummer to er klar for sitt sett – så er publikum også klare og ønsker
Diamonds velkommen.
DIAMONDS
Diamonds er et band som bærer i seg et pust fra vårt elskede 60 tall – og
stilen, låtene og repertoaret slår an like godt i dag som den gang på
striledanser, danselokaler og Scala.
Tore Per Olsen – bass, Helge Christiansen – gitar/vokal, Karl Jakob
Helland – gitar/vokal og Romar Ekerold – trommer, sjarmerer oss med
utpreget 60 talls repertoar, masse spilleglede og sympatisk energi.
Begynnelsen på deres avdeling er selvfølgelig svært populær – når de
drar i gang Blueberry Hill- som en siste hilsen til et av våre ungdoms
idoler Fats Domino som forlot dette livet, bare dager før denne kvelden.
Og musikk-gleden flyter videre – og med kjent Ricky Nelson, Everly
Brothers, Buddy Holly, Bryan Hyland – stil, pluss en rekke flere – så
kjenner de fleste både melodi og tekster på denne samlingen her: Never
Be Anyone Else – Wake Up Little Susie, Hello Mary Lou – Crying In The
Rain – Lonely Boy – Honest I do – Walk Right Back, Ginny Come Lately og
flere andre i samme kategori.
Helge og Co er ganske varme når deres avdeling er slutt og tok seg en
velfortjent drikke i oasen hos Mirela.
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Tusen takk til DIAMONDS
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HEART BEATS
Etter nok en omgang med småprat, røykepause og nytt påfyll, skal vi ha
det som er en sjeldenhet i BBC – 3 band på scenen samme kveld – det
krever litt ekstra innsats fra alle medhjelpere, men med det ekstra
flotte publikumet vi har og med de ekstra flotte musikerne som gjester
oss – så går dette som en drøm, og folket er klar for ennå en runde med
rock og nostalgi med positivt fortegn.
Heart Beats er et legendarisk band fra 60 – 70 tallet --- med betydelig
suksess både i og utenfor Bergen. Heart Beats kan stolt vise til at de som
går på scene på Nøsteboden i 2017 – er for det aller meste de samme som
var bak de samme instrumentene som den gang.
Terje Røyseth – bass, Tor Hatlestad – gitar, Steinar Øvrebotten, gitar,
Romar Ekerold – trommer, Arne Herstad, vokal. Dessverre var ikke Terje
Dyrkolbotn med på laget denne klubbkvelden – men han kan være trygg på
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at kompisene hans tok godt vare på gruppens identitet. Med seg har de i
tillegg til de «gamle» keyboardist Geir Arnesen. Vi merker oss at trommis
Romar, er på scenen for andre økt denne kvelden – Romar var med på
stiftelsesmøtet for denne fantastiske klubben og er en av våre solide
støttespillere – en fantastisk fyr og en glimrende musiker – alltid flott å
se Romar på scenen bak trommene med skalken sin og sin kjære Gerd på
tilskuerplass.
Arne er en svært god vokalist og han introduserer låtene på en levende
måte. Og det rocker på Nøsteboden i den nærmeste timen – Take This
Hammer- If You And I – Heart Of Stone ( super utgave!!) Out Of Sight –
In The Midnight Hour – Dedicated Follower Of Fashion – den alderes
nydelige Wild Rover … dette var bare bra, og der var flere av oss som
flikk skikkelig flashback til våre yngre dager med Walking The Dog, Bye
Bye Johnny (alltid fullt dansegulv når denne ble spilt) Need Your Love So
Bad – ikke minst Mustang Sally – med en hel sal som synger Ride Sally
Ride, If You Need Me og You Better Move On…….
Nøsteboden gynger og damper av musikk, svette musikere og topp
fornøyd publikum. Vi blir unektelig eldre – men vi glemmer jo ikke de unge
følelsene som er nøye knyttet til vår musikk.
Dette er selvfølgelig en utvidet BBC Klubbkveld med 3 band – men her er
det ikke mange som forlater lokalet før alt er slutt de som går må enten
ha en avtale om f.eks. henting av andre på et annet sted, eller så skal de
opp kl. 05.00 neste morgen- her vil mesteparten ha alt med – og ingen vil
gå hjem før ekstranummer er på plass og men til slutt tar bevisstheten
om at det faktisk er hverdag neste dag – så da må vi bare – We Better
Move On …..

Tusen takk til HEART BEATS
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Og en måned går fort folkens – og neste klubbkveld er det Julejam!! Og
pr. i dag når dette leses – så er det bare et par dager igjen til denne, nå
etterhvert, tradisjonelle jammen med mange musikere sammen på scenen
– flere nye sammensetninger – og mange musikere sammen i nye og uvante
grupperinger. Bare gøy!! Vi har tre glimrende gruppe-ledere som har tatt
seg av oppkjøringen til denne konserten – og vi kan bare takke for
helhjertet innsats fra Inger Aksnes, Svein Arne Karlsen og Alf
Lambrecht – dedikerte musikere og BBC medlemmer.
Så da håper jeg å se dere alle på onsdag 06.12.17 kl. 18.30 hvor vi alle
skal nyte en mini-maraton musikk kveld, med alt som «kan krype og gå».
Da avslutter jeg her med å ønske dere alle medlemmer – ikke medlemmer
– publikum, venner, musikere, Nøsteboden og alle BBC elskere en RIKTIG
GOD JUL!!
Og for oss som elsker musikk – så blir det
«Rockin’ Around The Christmas Tree»

GOD JUL OG GODT NYTTÅR
Berit S Faaberg
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Som vanlig storkoser publikum seg
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Litt fra styret
Berit S. Faaberg har valgt å trekke seg fra styret og styret beklager dette.
BBC Beat Cruise våren 2018.
Det blir et nytt Beat Cruise med Fjordline 8. april 2018, Bergen- StavangerHirtshals-Langesund / retur.
Cruiset 1. oktober ble atter en gang suksess.
På turen var vi over 250 som reiste i tillegg alle de andre, som ellers var med, som
vanlige passasjerer.
Det ble atter en gang høy humørfaktor både for reisende og band.
Styret holder på med de siste detaljene med Fjordline og regner med å ha avtalen i
boks i kommende uke. Våre arrangement og musikk ansvarlige holder nå på med å
avklare aktuelle band. Så sett av datoen og bli med på dette fantastiske cruiset, som
vi nå arrangerer for 4. gang. Vi kommer tilbake med mer info når vi har fått på plass
band og alle detaljene.

NB!
Bli med å gjenskap den fantastiske atmosfæren vi Bergen Beatere og
alle andre fans av 50, 60 og 70 talls musikken er i stand til å skape.
Nytt av året: Båtene har fått en ny etasje på toppen av skuten med nye
lugarer. Fjordline vil i motsetning til tidligere turer bruke alle sine
markedsførings ressurser for å fylle båten. Det kan dreie seg om en
tilhørerskare på mellom 4 og 500 musikkinteresserte. Så dette blir
stort!!!

- Styret jobber også med andre arrangementer for 2018 så dette året kommer til å
bli et veldig spennende år, så følg med i kommende nyhetsbrev.
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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, Julejammen, er onsdag 6. desember
2017.
Det blir 3 grupper som spiller denne kvelden. Hver gruppe består av
et antall musikker, som ikke har spilt sammen før, og dette kommer
til å bli en kjempe kveld for oss alle. Det blir spennende å oppleve
hva disse gutta har sydd sammen. Hiv dere rundt og møt opp på
Nøsteboden først kommende onsdag til årets siste happening.
NB! Første gruppe begynner å spille ca. kl.1915.
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Og vi tar med medlemskaps betalingsoppfordring 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.
Du kan også melde deg inn i klubben på våre arrangementer hver første onsdag i
måneden på Nøsteboden.

Med hilsen

Osmund Kringstad

Berit S. Faaberg

Leder redaksjonsgruppen

Anmeldelse av band

