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NYHETSBREV APRIL 2017
Klubbens sekretær, Berit, har ordet:
Heisann!
Tusen takk for sist!!
Helt inntil bare få dager siden – så var denne klubbkvelden 05.04.17 på Nøsteboden –
den desidert luneste, lyseste og vennlige vårdagen hittil i år. Med lite vårlighet å se
tilbake på ble kvelden det vi trengte for å få vårfølelsene ut i full blomst --- det ble
en varm kveld!
Men for å begynne med begynnelsen.
Dette var en klubbkveld vi hadde sett frem til – for en gangs skyld skulle vi ha 3
opptredener på klubbkvelden. Det lød jo unektelig spennende – og det ble det.
Med så mye å by på hadde vi jo helt klart forventet fullt hus – men at veggene på
Nøsteboden skulle bule – det kom nesten litt overraskende. For her var der folk!!
Mange mennesker! «Alle» våre kjente, kjære – og mange mange som vi ikke hadde sett
før – og det ser vi på som potensielle medlemmer og musikk-elskere – hjertelig
velkommen skal de være!
MERSEY TEAM
Mersey Team er vel kanskje det bandet som mest av alt er forbundet med Bergen
Beat Club. De dukket opp på scenen på Ricks allerede på den andre klubbkvelden til
denne, nå så berømte og klubben – i oktober 2005 – og har siden vært trofast
gjenganger med jevne mellomrom.
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Og lett hoderegning forteller oss at nå i april 2017 er vi 11 ½ år senere klar for å se
de samme gutta gå på scenen på Nøsteboden.. – ser vi forskjell --- neei – ikke annet
enn at et par stykker er sluttet, byttet ut og erstattet med andre «gamle» karer –
men ellers – de samme gamle, gode. Mersey Team – frontet av Jan Berg – en bauta i
Bergen Beat Club --- det var på Jans kontor i Godvik at dette eventyret startet. Og
han har vært med siden, som aktiv musiker, styremedlem i mange år – klubbens grå
eminense – æresmedlem av klubben og rocker.
Med seg har han en skikkelig god-gjeng med Hans Hansen på gitar/vokal – ikke noe
stress å høre på lyden i strengene til Hans – det er supert! Kjell Pedersen –
gitar/vokal – en av våre mest trofaste «BBC’ere» og utøvende rocker – og svært
dyktig musiker!! Anton Stephansen – stilsikker, med flott kontroll på «tangentfingrene» - Helge Mjøs «Moisen» høyt beundret og veldig kjekk bassist i Bergens
miljøet – Moisen har vært i BBC like lenge som Jan og Kjell – og Audun. Altså Audun
Aadnevik – trommis helt fra Bergen Beat tiden og et sikkert kort for BBC, sitter i
styret, var med på å starte denne klubben, og er ettertraktet trommis med flere
band!
Denne samlingen menn som utgjør Mersey Team sto klar på scenen for å underholde
og rocke oss denne onsdagskvelden. Og det gjør de --- en ting er at vi har kjent dette
bandet i årevis – en annen ting er det at selv om de fremstår som helt uforandret – så
er spille nivået temmelig endret fra 2005 – til det langt bedre. Dette bandet er i dag
noe av det beste vi i BBC kan presentere for våre medlemmer og publikum og denne
kvelden var de i storslag! Og med deres herlige repertoar ble det ble det stemning og
bevegelse på de 2 kvadratmeterne som ikke var opptatt av folk som enten satt eller
sto som sild i tønne.
Hele salen rocket med i Take This Hammer – Something – Ferry Cross The Mersey – I
Love You More Than I Can Say – (wow wow yej yej) Out Of Time – Forty Days osv. Ene
show-stopperen etter den andre – herlig blanding av Elvis, Cliff, Rolling Stones,
Searchers, Beatles og en rekke andre. Klart vi blir smittet av slikt som dette:

«I gave a letter to the postman – he put it in his sack – bright ‘n early next morning –
he brought my letter back – she wrote upon it – return to sender – address unknown –
return to sender – no such number – no such zone»
Temperaturen er høy og kampen for å få i seg «nødvendig» væske er blitt en ganske
så fysisk kamp, bevæpnet med albuer, knær og magedytt for å komme seg til baren.
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Mirela og co hadde det, mildt sagt travelt, men moro var det lell – for å si det på godt
norsk.
Jan og co. fortsetter sin «hit-rekke» og for undertegnede er det «Stuck On You»
som skiller seg ut denne kvelden!
Så med en kjempestor takk til Mersey Team – gleder oss allerede til neste gang – og
Mersey Team: We’re «Stuck On You»!!
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Før de går av scenen forteller Jan litt om neste artist, som er en personlig venn av
han og som er BBCs gode, dyktige kontakt i Liverpool – mannen som fikser og ordner
når vi besøker Liverpool – men som i tillegg er en anerkjent, engelsk artist, trommis,
vokalist, gitarist og «one-man-band» Ged Ryan!
GED RYAN
Ged tar oss med profesjonisme, humor, god stemme, elegant sett-liste og bastant,
rytmisk og fengende musikk – han prater innimellom og forteller om litt av hvert med
gode, slående poeng – sjarm og publikumstekke i massevis – han synger bl.a. Bad Moon
Rising - Go Back – Teenage Wedding – Stand By Me og mange andre godlåter.
Ged Ryan tilfører klubbkvelden noe nytt og annerledes – virkelig bra – og Ged er
profesjonell, med innlevelse og musik-forståelse, vi nøt det! – En mann på et par og
femti år og ser ut som et par og tredve – vi takker Ged på det varmeste for besøket
og håper og tror at vi får snart se og høre han igjen!! Thank You Ged.
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Snakk om å ha det gøy!! Vi storkoser oss – vi snadrer og får stadig påfyll og kvelden
er bare litt over halvveis – vi ser frem til neste gruppe på scenen – som for oss
fremstår som et «come-back» nemlig El Toledo!
EL TOLEDO
El Toledo – med et ekko helt tilbake til 60 tallet – der band med «luske-musikk» og
«danseband» var litt sånn outcast og ikke helt inni «rocke-varmen» - Men det fikset
El Toledo – de var det beste og mest populære dansebandet «all over»
Så her var de – El Toledo – anno 2017 – på Nøsteboden – med stappfullt hus og full
rulle. Vi hadde allerede konstatert at El Toledo hadde med seg mange fans til denne
anledningen – og de, som alle vi andre følte forventing og glede – så her var det om å
gjøre å komme seg på toalettet i de lange køene – samt få noen til å fylle opp glassene
våre - for å få noen til å gå på toalettet for oss – det klarte vi ikke
Så da var vi klare – El Toledo er klare – vi begynner!
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What Have They Done To The Rain --- nyyyydelig låt som gir flashback og som
starter en helt nostalgisk tilbaketur til 60 tallet og det hele ….. El Toledo består av
disse «gamlekarene»:
Arne Storlid – bass/vokalist, Erlend Ekeberg - rytme/vokal, Jon Flesland – sologitar,
Dan Andersen – trommer/vokal.
Wow!! El Toledo spiller et variert program og faktisk en del svensktopper i samlingen
sin --- og det kom på rekke og rad:
What Have They Done To The Rain – When You Walk In The Room – A World Without
Love – Juliet – True Love Ways - I’ve Got a Tiger By The Tail – Jag Ventar Ved Min
Mila – Atlantis – og ikke minst en Sven—Ingvars medley til minne om Sven-Ingvars
hovedvokalist, Sven-Erik Magnusson, som gikk bort bare dager før denne
klubbkvelden.

Medley’en var

kjempegod og med disse låtene: Min Gitarr – Sej Inte Nej – Det Tror Jag Inte PÅ –
Ved Din Sida – Min Gitarr -

Stor jubel

– svensk er fremdeles populært hos El Toledo fans og andre gjester – De erfarne,
drevne musikerne avslutter sin seksjon med Mr. Tambourine Man og Love Is All
Around og etterlater seg en fullsatt Nøstebod – med musikalske minner om en
fantastisk onsdagskveld på Bergen Beat Club.
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Og som vanlig koser publikum seg
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Og vi har hatt det flott! Mersey Team, Ged Ryan og El Toledo takk til dere alle for å
ha varmet opp en ellers iskald begynnelse på våren – Takk til lydmenn og servitører og
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medlemmer-ikke medlemmer, publikum, venner og musikk-elskere så vi kan bare glede
oss til neste gang som nå bare er et par dager borte – og mai – du skjønne milde –
Og hva venter oss da???
Det kommer nok kanskje ikke som noen «surprise» - men vi får besøk av «Surprise»
og det er alltid en positiv opplevelse og ikke lenger noen «surprise» hva vi kan vente
oss her –
Og så har vi et aldri så lite vårslepp på «Wild Horses» klubbens eget Stones-band –
også et band som vi vet hva vi kan forvente oss – og vi bare gleder oss.
Ellers har vi nettopp vært på cruise 19-21 mars og det kan du lese om i reisebrevet
som du finner et annet sted på siden her. Kos dere med både Fjord Line cruise og
klubb-kveld – så snakkes vi på onsdag
Og husk: Det er utrolig lett å bli medlem i Bergen Beat Club! Bare følg anvisningene til
Osmund rett etter brevet her – så vet du hvordan alt kan ordnes med få tastetrykk!
Ønsker dere alle en nydelig musikk-vår og husk kl. 19.00 på onsdag 03.05.17
Jeg skal selvfølgelig minne dere på alle de fordelene som dere har som medlemmer i
Bergen Beat Club! Og nå er den virkelig gode nyheten at det går fint an å melde seg
inn i «billett-luken» når du kommer på klubbkvelden – vi er fremdeles bare i april og
medlemskap koster kun 250,- pr. år- og du støtter den beste musikk-klubben i Norge
– og som medlem betaler du bare kr. 100,- i inngangsbillett. Du får også bonuser på
våre spesialarrangement – vi forhandler alltid frem de beste tilbudene for våre
medlemmer!
Da alle mine kjære musikk-venner!! Da snakkes vi på onsdag!! 3 mai kl. 19.00 – ikke
glem det!!!

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
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Web: www.radioservice.no
Mail: haavard@radioservice.no
Skype: radioservice3

²²²²²²²

http://www.pianohuset.no/

PS!! Neste klubbkveld blir onsdag 3. mai 2017.
NB! Første band begynner å spille ca. kl.1945.
Følgende band spiller på denne klubbkvelden:
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Surprise og Wild Horses
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Og vi tar med betalingsoppfordringen 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 Faaberg

Leder redaksjonsgruppen

Sekretær/ Anmeldelse av band

