NYHETSBREV APRIL 2019
Hei alle kjære musikker elskere!
Så var det på ’an igjen! (fritt etter Jan Eggum) –
Onsdag 3 April var datoen for klubbkveld for BBC medlemmer, musikkvenner og
kjente.
Og til denne kvelden var der knyttet ekstra store forventninger – ved tilfeldig
tildeling av jobber for «våre» musikere – så sto vi altså igjen med 3 av våre aller
ypperste band – vårens «Kinder Egg» - vi kan glede oss til en kveld fylt med
inspirasjon, glede, sosialt samvær og topp musikk!!
Og det er med fornyet styrke og kraft vi entrer Nøsteboden denne kvelden –
bare dager før denne kvelden har klubben vår hatt årsmøte på det samme stedet
– og noen forandringer blir det!
Referatet fra årsmøtet og oppdatering av vedtekter vil bli lagt ut på klubbens
hjemmeside når de er klare, og i mellomtiden kan jeg fortelle at jeg er ute av
styret i BBC – og dermed også som klubbens sekretær. Jeg har, på utallige
oppfordringer, lovet å skrive Nyhetsbrevet, i alle fall ut denne sesongen – så da
blir dette det tredje siste Nyhetsbrevet fra meg!
MERSEY TEAM
Men NÅ tilbake til Nøsteboden 3 April – her starter kvelden med skikkelig knall

MERSEY TEAM – bandet som har fulgt denne klubben fra start-dagen- og som
denne april-dagen stiller med klubbens leder i teten, Jan Berg i storform, med
en gjeng potente, energiske og groovy karer bak seg! Jeg skal ikke gå inn på den
forskjellen i dette bandet fra den andre klubbkvelden i september 2005 og frem
til 3 april 2019, for dette har vært en utvikling som mangler sidestykke.
Se her: «Stapp fullt av gode, dedikerte musikk-elskere som tok imot Mersey
Team på scenen, som kveldens første innslag.
Mersey Team ja – hva skal jeg si --- et band som har fulgt og vokst sammen med
BBC fra første dag – for nå å fremstå som en uhyre dyktig, levende,
engasjerende og underholdende gjeng. Hva er det ungdommene sier? Dritbra
og/eller dødsbra – ok – gjerne det – samme hva vi kaller det – bra er det. Det
gjør selvfølgelig noe med oss når vi blir presentert for den reneste minneboken
fra den gang vi gikk på dans og svingte oss i armene til kjæresten eller andre
sine kjærester, mens vi sang og nynnet med i: It’s All Over Now Baby Blue –
When You Walk In The Room – Love You More Than I Can Say – Lonesome Town
(!!!) osv. osv. osv. flashback etter flashback – To Love Somebody – Stuck On You
(kveldens beste !!) og mange mange flere.»
Ser man det ja! Dette var ut utdrag av Nyhetsbrevet i September 2015!!
Så dette dekker jo helt og holdent det jeg vil si om Mersey Team på den 3 April
2019!!
Og ikke aner jeg hvilke vitaminer de går på – men der er null forskjell fra 2015
til 2019 når det gjelder det visuelle – de ser prikk make ut – hele bunten!
Det som var gledelig nytt var nye låter som de hadde øvet inn, og som bare
understreker at alder og fartstid ikke influerer på ønsket om utvikling og
musikalsk fremgang!!

Mange tusen takk til Jan Berg, ypperlig vokal (Jan er også er klubbens glimrende
leder!!), Anton Stephansen, med skikkelig «finger power» i anslagene, og det lure
smilet, Kjell Pedersen, trolig en av landets tryggeste og beste komp-gitarister,
pluss sjarm og spissfindig humor! Hans H Hansen, strålende solo-gitarist med en
helt egen «Hans-lyd» i gitaren, smilende god personlighet, Helge «Moisen»
Mjøs, bassist per exellense, skifter på tøff bassgitar og søt iørefallende
ukulele, og til slutt Audun Aadnevik, «bakveggen» i flere grupper enn denne –
men Audun hører til i denne gjengen her – alltid like hyggelig, rolig med gode
klemmer og superdyktig på trommene!
Så – TAKK MERSEY TEAM – «Stuck On You» - IGJEN!!!!
UB 60

Scenen gjøres klar for neste seksjon og UB 60 inntar sine plasser på scenen i
Nøsteboden, som forresten ikke er noen scene, bare en fortsettelse av gulvet –
men det er noe av det som gjør dette stedet så tett, så intimt og så hjemlig og
folkelig – jeg vet fra førstehånds informasjon at musikerne elsker «scenen» på
Nøsteboden her er det bare å strekke ut en hand – så kan du praktisk talt ta på
musikerne – og vice versa.
Stemningen og forventningene er til å ta og føle på når UB 60 presenterer seg
denne kvelden. Thor Herbert, som står for presentasjonen holder en miniminnestund for trommisen som UB 60 mistet i juni 2018, og som ingen av de
musikerne han spilte med, eller andre som kjente han, helt kan forstå.
Thor Herbert og alle vi som var der hyllet UB 60’s og Echoesuforglemmelige
trommis!

Hvil i fred – Øyvind Samuelsen <3

Det rykker i hjerterøttene, og selv om klumpen i halsen er til stede, så føles det
godt at vi kan få lov til å huske våre kjære musikere som er gått bort over
årene, med glede og en lang rekke musikk og vennskapsminner!
Trykk og dynamikk var noe som Øyvind satt svært høyt – så denne kvelden hadde
vært en inner- tier for han!
Thor H presenterte samtidig den «nye» trommisen Leif August Larsen, som var
en av Øyvinds yndlinger bak trommesettet, og som lever godt opp til sin
forgjenger!

UB 60 er klare for «take off»!! Disse guttene her leverer i kjent stil og på et
nivå som vi i BBC er superstolte over.
Stødige og spot on blir det en musikk stund som sitter der den skal – og vi kan
bare nyte bl.a. Love Will Keep us Alive, Goin’ Back to Louisiana og The Thrill Is
Gone!
UB 60 legger bl.a. mye vekt på det vokale, og også denne gangen leverte de flere
nummer som resulterte i stå-pels og gåsehud, med låter som Deep River Woman
og kveldens beste When Rita Leaves med Frank på sitt ypperste!! Blir aldri lei av
å høre denne supre vokalisten synge denne låten!
At de i tillegg er suverene instrumentalister trekker jo ikke akkurat ned! Bare
hør på den gitaren til Thor H!!

At UB 60 så velger å avslutte avdelingen sin med Sweet Caroline resulterer
selvfølgelig i et overbegeistret publikum som takker UB 60 for denne gang!
Disse flotte karene er UB 60: Hans H Hansen – Ragnar A Hansen – Leif A
Larsen – Frank Bentzen, Thor H Hermansen.
TAKK UB 60!
Herlig kveld på Nøsteboden – med mange kjente og kjære ansikter, fullt hus
ekte musikk glede, ekte ikoner på scenen, to omganger av denne kvaliteten her
resulterte i, for de fleste av oss, en tur i baren for påfyll, riktignok via
toalettet – men slike musikk vitaminer som dette må følges av noe godt å drikke
– vi er klare for neste runde, som ikke står tilbake for de foregående og alle
hjerter gleder seg!

GERI & THE ATRICS

Geri & The Atrics gjør seg klare til kveldens siste økt – også disse har vi hatt
på besøk mange mange ganger – Geri aka Arne Simonsen har fulgt denne klubben
fra første stund, han har til og med vært leder av klubben i en periode, fungerte
i flere år som klubbens revisor, nå tilbake i styret som nestleder av klubben – en
uvurderlig støtte for BBC!
Musikk og spillemessig har vi fulgt Arne via bl.a. den tidligere gruppen Hems – så
havnet han i et nå, godt erfarent og dyktig band med disse medspillerne:
Kjell Lund Madsen – Bass, Kai Inselset – sologitar, Leif August Larsen –
trommer, Lennart Takvam – gitar/munnspill, Arne Simonsen – vokal
Energi, trøkk og enorm spilleglede er vel de faktorene som definerer denne
gruppen best. Det er full rulle fra første tone og vi blir dratt med i et rytmerikt
og up-tempo sett --- så moro, så engasjerende, fengende og iørefallende!
Og disse guttene tok oss med på en swingende og sterk rekke av låter, ypperlig
fremføring – det er veldig dyktige, oppegående musikere dette her – Kjell med
sin lekre Epiphone bass og sin sikre bass-håndtering, Kai Inselset – usedvanlig
god solo gitarist med markant scene-tilstedeværelse, Leif bak sitt lekre
trommesett med tydelig, suveren tromming, Lennart med gitar og munnspill, et
musikalsk «vidunderbarn» med bred spennvidde på talentene sine, Arne – utrolig
levnede og god vokalist, denne gangen med noen aldeles flotte tofargete sko som

han, i alle fall fikk «gått inn» denne kvelden, han hoppet, løp, trippet, danset og
spratt – og leverte til et begeistret publikum – som denne kvelden fikk både i
«pose og sekk»

Og «toppene» kom rullende, en etter en – jeg nevner bare:
Louie Louie, You Really Got me (sitter som en kule- fremdeles!) High Heel
Sneakers, Lola (!!) Arne inviterte Inger (Aksnes) opp på scenen – og vårt eget
styremedlem og alltid blide og scene-glade Inger, presenterte en herlig utgave
av Lola! Såååå kjekt å få en skjønn dame på scenen også denne gangen!!

Videre fikk vi bl.a. If You Gotta Go, Games People Play og helt til slutt energisk
avslutning med Goin’ Back To Birmingham, som i mine unge dager het «Hey Hey
Hey» med original innspilling av Richard Penniman (Little Richard) og faktisk også
innspilt på singleplate i Bergen Beat serien med Sverre (Faaberg). Denne utgaven
var også vist på TV i et ungdomsprogram, i 65 tror jeg! Drivende avslutning – og
vi var superfornøyde med BBC kvelden.

TAKK til Geri & The Atrics!
Flere av publikum som ikke var medlemmer fra før, meldte seg inn denne kvelden.
En av dem kom og håndhilste på meg og fortalte at hun og en til hadde meldt seg
inn i klubben—«tusen takk» – sa hun «dette er terapi» - jeg kommer til å komme
så ofte jeg kan – elsker denne musikken og kjenner at skuldrene senkes – og jeg
bare gleder meg til neste gang!»
Ikke verst å få en sånn tilbakemelding på en onsdagskveld!!
På denne onsdagskvelden hadde vi besøk av;
79 medlemmer og 57 ikke medlemmer – totalt 136
Som jeg tidligere nevnte – så hadde vi nettopp hatt årsmøte i klubben – og denne
klubben har vokst i nesten alle henseender de siste par årene!! Nå er der nye
personer i styret – nå skal de overta stafettpinnen – planene er flotte og mange
– og jeg gratulerer de nye styremedlemmene – og ønsker «de gamle» lykke til
videre!
Det finnes ikke bedre musikk klubb i Norge enn denne – så det er en ære å få lov
å være med å drive denne «musikk-oasen» Lykke til!!
Må bare få si at å få være med på denne musikk klubbens «reise» fra 2005 og til
nå –det har vært et eventyr!!
Jeg har tidligere skrevet litt om klubbens opprinnelse og start – så hvis dere
bruker hjemmesiden vår – så vil dere kunne lese om klubben og om utvikling og
historie! Og der kommer mer! Følg med på hjemmesiden – der kommer mer
spennende stoff!
Ikke minst kan dere lese referatet fra årsmøtet – og selvfølgelig skal vi
informere dere om det nye styret og hva som skjer fremover!
Jeg slutter som sekretær – og hva kommer jeg til å savne?? Det jeg kommer til å
savne mest er den kontakten jeg har med BBCs publikum – mailene,
klubbkveldene, meldingene HVER eneste måned, av og til mange – av og til få –
folk som liker denne klubben, folk som vil spørre om noe, fortelle noe, folk som
er fortvilet for de ikke har fått, eller ved et uhell har slettet Nyhetsbrevet osv.
osv. Noen er på jakt etter en plate, cd, video, bilde eller tekst – mange skriver
til meg om slikt – og mange er medlemmer av BBC – og setter pris på det vi har å
tilby ---Men jeg skal skrive to Nyhetsbrev til før det er helt slutt ….. så da nevner jeg
bare at neste gang er under en uke borte – 8 mai – og da får vi besøk av disse
flotte bandene her:

Alle tre er velkjente – to av de, kanskje ennå mer enn det tredje – men Wild
Horses og Page One er svært kjent hos alle BBC’ere – og Blue Experience har vi
også hatt besøk av på Nøsteboden og ikke minst på Fjord Line Cruise!
Eminente band alle tre – det er bare å glede seg!!
Så da var det takkerunden:
TAKK til dere – vårt trofaste, flotte publikum!
TAKK til musikerne - TAKK til lydfolk – (blir ikke det samme uten dere!) TAKK til
Mirela og de smilende jentene bak øl-kranene – TAKK til Vemund for bilder og
TAKK for våre frivillige hjelpere som TAKK til dere alle!!!!
Til slutt minner jeg dere på «det vanlige – men viktige»:

Kom og ta del i våre magiske klubbkvelder med musikkvitaminer i massevis!!
Hvis dette høres fristende ut – så er det fordi at det er nettopp det det er!
Så bare husk dette:

Inngangsbilletten på våre klubbkvelder for ikke-medlemmer er kr. 200,- mens
medlemmer fremdeles
kommer inn på våre fantastiske klubbkvelder for kun kr. 100,så her vil det absolutt lønne seg for våre besøkende musikk-elskere, med

innmelding i klubben, der årsprisen for medlemskap, fremdeles er kun kr.
250,- kontonr: 3411.27.16418
Skriv navn, telefonnummer og email!!

Alle får uansett MYE kos, hygge og topp musikk for pengene!!

Finn alt dere trenger av opplysninger her på hjemmesiden!!
Meld dere inn – støtt Norges beste musikk klubb!
Og ikke glem dette: Støtt de som støtter oss!!

Flotte tilbud fra to av våre sponsorer!
Da er Nyhetsbrevet over for denne gang!!
Vi snakkes på onsdag 08.05.19 på Nøsteboden – BBC – kl. 19.00!!

Berit

