NYHETSBREV FOR MAI 2018
Hallo Folkens 😊😊
Dere kan si hva dere vil – MAI er uansett en spesiell måned – og da vi
sto utenfor Nøsteboden den 2 mai helt i begynnelsen av denne
måneden – hadde vi ingen peiling på at dette skulle bli «århundrets»
mai måned – men det vi visste var hva vi forventet oss av de
nærliggende timene – og vi var klare for mai-utgaven av Bergen Beat
Club.
Menyen fristet med Wild Horses og Surprise – og siden begge disse
flotte, herlige bandene er velkjente hos oss dedikerte «fans» - så
kunne vi bare glede oss.
Det er mye å glede seg over i BBC for tiden – mye å se frem til og
mye å henge fingene i. Det nye styret er et handlekraftig, energisk,
målbevisste og med hjertet og engasjement for det denne klubben er
– Bergen Beat Club – unik musikk klubb, snart 13 år, med de beste
bandene, de beste musikerne, de beste klubbkveldene, beste lyden,
beste vertskapet, beste musikken og det beste publikummet!!
Vi har mange planer og mye ideer – og skal vi klare å komme gjennom
hele dette programmet så trenger vi flere «hjelpere» fra vår
mangfoldige og fargerike medlemsmasse. Vi trenger hjelp til det
meste og kanskje spesielt klubbkveldene der vi har et travelt og tett
program, som for tiden er pålagt en liten gruppe mennesker som
trenger avløsning, teambuilding og inspirasjon.

Så kjære dere som elsker BBC og det som skjer der – ta kontakt
med Lars Hogne Syslak, Bjørg Lotsberg eller en annen i styret – så
hjelper vi deg – når du hjelper oss 😊😊 Oversikt over styret og
kontaktopplysninger finner du på hjemmesiden vår: Vi tar godt vare
på hjelperne våre og din hjelp er uvurderlig og velkommen!
www.bergenbeatclub.com – klikk deg inn på STYRET – så er vi i gang.
Må samtidig bare gjøre oppmerksom på det unike arrangementet som
går av stabelen om svært kort tid – nemlig båt tur med selveste
Statsraaden – svært utsolgt for å si det mildt – men så absolutt
verdt å bli påminnet!!
15 Juni 2018!! Se annonse på hjemmesiden og FB siden vår!!
Heldige er de som har skaffet seg adgangstegn til denne
begivenheten – tar vi utgangspunkt i dette været – så kan det bli en
het affære – men uansett – så tegner dette til å bli en formidabel
suksess i rekken av BBC – suksesser!
Og de som underholder på den ærverdige skuten er:
2nd Power Unit - Page One – Surprise
Et musikalsk trekløver som uten tvil hever opplevelsen på tur med
Statsraad Lehmkuhl!!
Og siden jeg nettopp har nevnt Surprise – så tar vi turen tilbake til 2
mai og denne nest siste klubbkvelden i denne sesongen!!
WILD HORSES

Per Håkon

Øyvind

Åse

Først på scenen fikk vi «De Ville Hestene» fra Askøy – i kjent og
kjær stil og med et ekstra gir innlagt denne kvelden – energiske,
direkte, potente og med Rolling Stones repertoar som går rett hjem
hos alle – blir ikke mer Stones enn Walking The Dog – 19th Nervous
Breakdown – The Last Time – Tell me (en av de beste) – Angie – Paint
It Black (JA!!!) Dead Flowers – med gjestevokalist som dobler med
Rolf Hagen – grand old rock’n roller Sverre Faaberg fulgt av en flott
utgave av signaturlåten og gruppens navn Wild Horses, og en hel liste
med andre.
Et begeistret publikum stemmer i når Honky Tonk Women klinger
gjennom lokalet. En av de aller mest kjente Stones låtene som vekker
begeistring i alle musikk leirer – fra beat til danseband til country –
her på disse breddegrader ble denne låten, i sin tid, kalt for «Sotracountry», vet ikke helt hvordan det høres ut for Askøyværinger –
men at låten satt på Nøsteboden 2 mai 2018, det er hevet over
enhver tvil!

Rolf

Osmund

Tore

Det snakkes alltid mye om grupper som konsentrerer seg om et
forbilde, en artist eller en gruppe – og noen fikser det – og andre
fikser det ikke – disse guttene her som alle er godt over
konfirmasjonsalderen – de fikser det!

I likhet med sine forbilder stiller de på scenen og kjører programmet
sitt med innlevelse og engasjement. Honorarene er selvfølgelig lysår
fra hverandre – men spillegleden er upåklagelig!
Wild Horses består av: Osmund Kringstad – bass – stødig og trygg
(og veldig alvorlig) bakgrunn for Per Håkon på sologitar-, Tore
Pletten på sikker rytme, eminente og magiske Øyvind Samuelsen på
trommer og Rolf Hagen, super vokalist med glimt i øyet, med
formidlingsevne og kontakt med publikum!
Per H som spiller solo i denne gruppen – kan mer enn å håndtere
gitaren – på tross av mye sykdom det siste året har denne
utrettelige mannen vært arrangement ansvarlig i BBC – under hele
perioden …. så det er helt på sin plass å beundre denne mannen for
den innsatsen og det arbeidet han gjør – vi må bare innse at han tar
pusten fra mange av oss andre ….
Å neida – jeg har ikke glemt «koret» - korjentene til Wild Horses
Åse og Hanne – med de «hotte» og flotte Stones-toppene er et
stort pluss for denne gjengen – og det til tross for at denne gangen
var koret halvert og Åse måtte klare jobben alene – hun fikk litt
hjelp av Sverre på Dead Flowers … Flink dame med super kontroll på
alle refrengene og strofene hun skal «steppe inn» på – dette taklet
Åse, og jeg er fremdeles misunnelig på den glitrende «tunge-toppen»
som, etter det jeg kunne se, hadde samme størrelse som sist hun var
på klubben med WH – bare DET er jo litt beundringsverdig … og litt
frustrerende, for noen av oss andre 😊😊
Det var jeg som fikk gleden av å presentere denne gjengen denne
kvelden og det var en udelt glede – når vi bare lett hopper over det
faktum at jeg «glemte» Øyvind i presentasjonen – går ikke an - sliter
litt med det ennå ………
Men for denne gangen var seansen med Wild Horses over – og under
påfyll i pausen og toalettbesøk, fikk vi mange inntrykk og håndtrykk

og klapp på skulderen – dette var bra – og vi fikk nok en gang bevist
hva det er som gjelder: It’s Only Rock’n Roll 😊😊
TAKK WILD HORSES 😊😊

Publikum

«Hjelpere»

Og mens vi venter på at neste gruppe gjør seg klar – så kan jeg
fortelle at det er mye som skjer i klubben – og vi ser fremover og
endrer på ting og fornyer oss i flere retninger og en av gladnyhetene
i mai måned – er bedre BETALING til bandene …… Ja – tenk det –
bedre honorarer til våre trofaste, dyktige og uselviske musikere som
har støttet denne klubben fra dag EN – som har stilt opp i storm og
stille – det er en STOR glede for oss i styret å kunne satse på en
prøveperiode med bedre betaling av bandene. Kr. 7000,- pr
klubbkveld, skal fordeles på 2 og i enkelte tilfeller 3 band.
Vår aller beste musikk-ansvarlige Thor H er den som styrer denne
delen – og det blir selvfølgelig spennende å se hvordan dette utvikler
seg – Lykke til alle våre, fra nå av, betalte musikere!!
Og for dere som vil vite mer – gå inn på vår hjemmeside
www.bergenbeatclub.com og der ligger den gode nyheten rett på
forsiden!
SURPRISE
Da er vi tilbake på Nøsteboden 2 mai og scenen entres av Surprise
som skal håndtere annet kapittel av denne klubbkvelden.
Surprise er, i likhet med Wild Horses – et, etter hvert, velkjent og
verdsatt band i BBC.
Repertoaret, kombinert med gode musikere og en super-god stemme,

gjør Surprise til et populært innslag på alle BBC sine forskjellige
arrangementer.
Så hva med denne gangen …

Coys

Audun

Terje

Guttene starter med Old Time Rock’n Roll (var det en «surprise»
eller?) og geleider oss gjennom en rekke av store, kjente,
uforglemmelige låter som Seven Spanish Angels – Speed Of The
Sound Of Loneliness – Ebb Tide – You Never Can Tell – Brown Eyed
Girl – Lady in Red – Teach Your Children – Pretty Woman – Storms
Never Last – osv.
Erik er, uten tvil, «the leader of the band» og er toneangivende i
hele repertoaret, enten har holder mikrofonen eller ikke ---Denne gangen har han med seg musikk partner Kaare Monsen aka
Coys Müller – de veksler på sang-numrene – og begge har de impact,
personlighet, sjarm og enorm spilleglede og sammen med resten av
gruppen skaper de et skikkelig 60/70 talls bilde med alle de herligste
låtene – men Erik leder 1-0 i «vokalist-avdelingen» - ingen tvil om det.
I låt nummer 3 kommer «the grand old man» Sverre Faaberg, tilbake
og duett-synger med Erik på «Seven Spanish Angels» - og det låter
formidabelt -- og stemningen er satt for resten av kvelden – og vi
kunne bare nyyyte ale topplåtene – «saving nickles – saving dimes,
working till the sun don’t shine -– looking forward to happier times –
on Blue Bayou»
Ahhh --- nydelig!!

Leif

Atle

Erik & Coys

Denne gruppen – som vi rett og slett elsker – består av disse kjekke
karene:
Erik Sigvathsen – vokal og gitar – solstråle med stemme – topper
vokalrekken sin denne kvelden med I Started A Joke.
Kaare Monsen aka Coys Müller - vokal og gitar – musikalsk gledesspreder og en habil gitar og vokal i denne sammensetningen.
Terje Røyseth – sikker bassist med lang fartstid og alltid blant de
aller beste musikk-utøverne fra lang tid tilbake.
Audun Aadnevik – trommer. Audun er klubbens mest benyttete
trommis og spiller i opptil flere sammensetninger. Audun var med, så
langt tilbake som det aller første planleggingsmøte i Godvik den 29
juni i 2005! Siden da har Audun vært med på å støtte og hjelpe
denne klubben og Audun sier aldri nei når du ber om hjelp. Audun har
nettopp avsluttet et 2 år engasjement i styret i BBC.
At han, i tillegg, er en av de beste trommisene helt siden 60 tallet,
høyner bare hans anseelse.
Atle Hammersland – tangenter/vokal Atle representerer en solid
«bakvegg» for den musikken og det repertoaret som Surprise har.
Det er mange grupper som vel kunne tenke seg en mann på tangenter
– og Surprise er svært heldig som har en.

Leif Johan Larsen – høyt elsket og beundret gitarist som ha vært i
bergensk musikkliv fra tidlig 60 tall og er still going strong. I likhet
med noen få andre, så er det nærmest lettere å si hvem han ikke har
spilt med opp igjennom årene – enn de han har spilt med - og pga sin
utrettelige innsats for BBC, ble han ved 10 års jubileet i juni 2015
utnevnt som æresmedlem i klubben. Vel fortjent. Leifs gitarsound
hever lydbildet for denne gruppen.

Surprise

Erik

Vi takker hjerteligst SURPRISE for denne gang.
Vi har fremdeles (heldigvis) ennå en klubbkveld å glede oss over – før
vi tar «sommerferie».
Om få dager – på onsdag 6 juni feirer vi sommeren og slår til med en
topp sesong-avslutning med super musikk – presentert av
Shadcasters og Yellow Tambourine. Begge grupper nyter stor
anseelse i BBC og representerer et topp sjikt av kvalitetsmusikk som
vi er stolte av å kunne by våre medlemmer og musikk-venner.
Gå på hjemmesiden og FB siden og se annonsene for denne siste
klubbkvelden i sesongen. Det blir en «hot night»!! Jeg håper å se
dere alle sammen der!! Sett farge på sesongens siste klubbkveld –

møt opp på Nøsteboden – nyt musikken og samværet og så kan vi
ønske hverandre God Sommer! Velkommen!

Shadcasters – Yellow Tambourine
Vi nærmer oss slutten på dette Nyhetsbrevet, men der er MYE mer
å fortelle og ¨presentere for dere, våre kjære medlemmer og
venner! Og nettopp der er vi inne på noe.
Styret i BBC har bl.a. et sterkt ønske om å tilknytte seg flere
medlemmer. Vi planlegger en verve-kampanje og vi vil snart lage egen
publikasjon på hjemmesiden – der du kan lese om alle de fordelene
det er å være medlem av denne unike musikk-klubben – og folkens
det koster kr. 250,- pr. år!! – Ikke mye å si på det!!
En slik sum behøver ikke å bety all verden for hver enkelt av oss som
elsker BBC – men det betyr utrolig mye for klubben. Det betyr at vi
kan se fremover og realisere alle de drømmene vi har for denne
klubben og for våre medlemmer og musikere. Våre planer innebærer
at vi kan tilby arrangementer og eventer der vi vil gi våre medlemmer
noe tilbake …. Følg med – dette blir spennende!!
Hvert av våre medlemmer som har fått billett til turen på
«Statsraaden» får tilbakebetalt til sin konto kr 250,- pr. medlem!!
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 – neste uke kan dere se på hjemmesiden hvem som skal
spille på klubbkveldene frem til jul. Og ja!! Det blir Julejam!!

Og kanskje tar vi en tur med Fjord Line i høst – alt er liksom bare i
støpeskjeen foreløpig – men noen sprell skal vi finne på – og vi vil ha
dere med oss!!
Da snakkes vi på onsdag på Nøsteboden kl. 19.00!

Bergen 27.05.18 Berit S Faaberg,
sekretær BBC

