
NYHETSBREV DESEMBER 2018 

Hei igjen alle sammen 😉 og GODT NYTTÅR!! 

Ja alle kjære musikkelskere – nå er faktisk 2018 en saga blott, og vi i styret i Bergen Beat 

Club skal ha et blikk tilbake – vi skal ha «vareopptelling» - vurdere og kalkulere, evaluere, 

kritisere og lovprise, godkjenne og avvise, alt det som et styre gjennom et år, bestående av 

to sesonger, må gå gjennom!  

Men, mine kjære musikk-elskende venner – først skal vi avslutte året med Nyhetsbrev fra 

Desember – og denne desember måneden, som i likhet med en rekke foran, kommer til å 

handle om julejam og andre veldig spennende ting. 

Vi snakker om 5 desember 2018 – på Nøsteboden kl. 19.00! 

Allerede i 6 tiden begynner folk å samle seg i «ytterrommet» på Nøsteboden – mange 

benytter sjansen til å sosialisere og ta en prat med venner og kjente, før dørene åpnes og vi 

kan gå inn i musikkrommet – der publikum kjemper en vennskapelig kamp om sitteplasser, og vi 

sørger for noe flytende i glassene, før vi benker oss og står rundt omkring, for å nyte BBCs 

egen «julefortelling» i ord og toner. 

Og denne julejam forestillingen ble noe helt spesielt i alle henseender!  

Vår klubbleder, formann Jan Berg åpnet «ballet» med å ønske oss alle velkommen og å 

fortelle at akkurat på denne kvelden ville der bli utnevnt, ikke mindre enn tre 

æresmedlemmer av klubben.                                                                                                            

De som leste Nyhetsbrevet fra November, vil vite, at på vår 13 årige eksistens så har vi 

utnevnt 5 æresmedlemmer – og at det denne kvelden skulle utnevnes hele 3, strålende, flotte 

representanter for denne klubben! 

Dessverre var en av våre nykronede æresmedlemmer forhindret fra å være til stede pga. 

sykdom, men Per Håkon fikk nydelig omtale og stor applaus, da hans tildeling av denne 

ærefulle tittelen ble kunngjort. 

Så da tar vi gjerne Per Håkon først: 

PER HÅKON KJÆRSTAD                                                                                            

energisk og pågående Askøyværing med teft for arrangementer med stor popularitet og 

tiltrekkende for publikum. 

Per Håkon har satt i styret i snart 6 år, med ansvar for arrangement delen i klubben, et verv 

som han har utført til stor beundring og tilfredshet. Det er et betydelig arbeid Per Håkon 

har lagt ned til fordel for medlemmene spesielt, musikerne og publikum generelt. 

Arrangement jobben gjennom 6 år er av en størrelse som ikke lar seg gjengi i noen få 

setninger, men bl.a. Per Håkons håndtering av de populære Fjord Line cruisene vil bli husket 

av alle i BBC. At han i lange perioder i denne tjenesten har vært fraværende pga. alvorlig 

sykdom, gjør ikke innsatsen noe mindre, snarere tvert imot. 

Ved siden av sin jobb i styret er også Per Håkon musiker og spiller gitar i Askøy gruppen 

«Wild Horses» som har gledet oss med Stones-musikk utallige ganger, både på Nøsteboden 

og andre steder i BBC regi. 



Det er med stor glede og beundring vi i styret har enstemmig vedtatt at Per Håkon er en 

verdig og velfortjent mottaker av tittelen:  

 «Æresmedlem av Bergen Beat Club» 

 

GRATULERER PER HÅKON 😊  

 

Så var det de 2 som faktisk var til stede på denne flotte kvelden, Sverre Faaberg og Svein 

Arne Karlsen, begge på scenen og strålende bidragsytere til kveldens jam. 

 

SVERRE FAABERG  

Klubbens medlem nummer 2, som har vært med fra klubben ble stiftet til d.d.                                    

Sverre er kjent for alle BBC og Nøsteboden’s besøkende- og har en lang musikk-karriere å se 

tilbake på, fra debuten i 1954. Blant de tre første ut i Bergen Beat i 1964, æresborger av 

Nordnes, første mann på Bergen Walk Of Fame i 2015 osv osv, og nå også æresmedlem av 

BBC! 

Han er den single artisten som har vært flest ganger på BBC scenen – i kjelleren på Ricks, 

Nøsteboden og mange andre arrangementer for klubben, med en rekke grupper, jammer og 

som gjest hos flere band. 

Bergen Beat Club er «Klubben I mitt Hjerte» for Sverre – og han var med å bygge opp 

klubben gjennom begynnelsen, gjennom magre år og videre suksess på Nøsteboden.  

Sverre er en verdig og velfortjent mottaker av tittelen 

 

 

 

 

 

 



 

«Æresmedlem av Bergen Beat Club» 

 

GRATULERER SVERRE 😊  

 

SVEIN ARNE KARLSEN 

Nummer 3 i rekken av ærestitler denne kvelden var vår egen Svein Arne.                        

Bergen Beat Clubs «liste ekspert», tidligere styremedlem, sekretær, i flere perioder medlem 

av valgkomiteen og alltid positiv medhjelper til uansett hva han blir spurt om i BBCs tjeneste. 

Svein Arne har utført et stort arbeide med vedlikehold og oppdatering av klubbens veldig 

viktige lister, som medlemslister osv. Svein Arne var også med å starte klubbens «Café» på 

Elgen, Nøsteboden. 

I tillegg er Svein Arne keyboardist og har spilt med de fleste BBC-bandene, og nyter stor 

respekt og popularitet hos medmusikere, styre og stell, medlemmer og publikum. 

Svein Arne er en verdig og velfortjent mottaker av tittelen: 

«Æresmedlem av Bergen Beat Club» 

 

GRATULERER SVEIN ARNE 😊  

 



De tre ble, for anledningen, æret med personlige «æresmedlemskort», pluss hver sin vakre 

blomsterdekorasjon. Inger (Aksnes), varamann til styret overbrakte hilsen fra Per Håkon, 

som, tidligere nevnt var på sykehuset.  

Disse tre er nå en del av den eksklusive «klubben» av æresmedlemmer, som fra før av hadde 

disse medlemmene: 

Jan Heggernes, Jan Berg, Berit S Faaberg, Bjørn Stokke og Leif Johan Larsen. 

 

SÅ VAR DET JULEJAM! 

Julejammen er, uten tvil, årets høydepunkt for mange av våre publikummere, vertskap og 

musikere. 

Det vil selvfølgelig trekke for langt ut å beskrive hver utøver og hvert nummer av en slik 

seanse, så her får dere bare ta til takke med en stemningsrapport med noen spesifikasjoner! 

Denne gangen var der et antall deltakere på 24 girete, glade, entusiastiske, dedikerte og 

engasjerte musikere, som påtok seg jobben med å skape julestemning i den første uken i 

desember dette året. 

Og julestemning fikk vi, i forskjellige grader, vi som var der, i alle fall var stemningen 

upåklagelig – og publikum jublet da «gruppe 1» av «julejammere» entret scenen.  

Det er, i utgangspunktet 3 forskjellige «musiker-grupper» som settes sammen på flere 

øvinger før julejammen, hver gruppe har sin leder, og da er det bare å bøye seg i støvet for 

våre 3 ypperlige ledere, som hver for seg klarer å «trimme» sine utøvere til å få en super 

julejam ut av alle disse forskjellige musikerne sin stil, nivå, musikalitet, spilleglede og 

engasjement! 

Stor takk til Alf, Inger og Svein Arne  

DEL 1 

Så da var det bare å sette i gang! Den første timen åpner knallsterkt med gruppen som under 

Alf sin «ledelse» presenterer Robert Birkeland, nyutnevnt æresmedlem Sverre Faaberg, 

Helge Mjøs og Chigen Bergflødt som vokalister, bak seg har de topp backing av Robert 

Birkeland på sylskarp gitar, Helge Mjøs, Alf Lambrecht og Vemund Grimstad på trygge 

bass løp, spesielt å merke seg Vemunds ukulele bass, som buldrer i imponerende likhet med 

langt større instrumenter av samme slag!  

På, det vi i «gamle dager» kalte rytmegitar har vi Ålesundsfenomenet Kai Inselset, som går 

på skinner og sikrer låt-kvaliteten med sin eleganse og sikre komp,  

På keyboard glimrer denne gruppen med enda et nyutnevnt æresmedlem, Svein Arne 

Karlsen, som spiller på alle numrene. 

Trommisene på denne første avdelingen er Audun Aadnevik og Magne Lunde.                 

Audun som er en av grunnpilarene i denne klubben og som har vært en sterk, om enn noe stille 

styremedarbeider, som også har fordelt sitt talent og sine tromme-tjenester til 

mesteparten av artistene i BBC 😉  



Magne Lunde fortjener et eget avsnitt i denne julejam-sagaen. 

Magne Lunde er den første rock-musikeren i Norge som har fått Kongens Fortjeneste 

Medalje for sin tromming! Trommis i internasjonal klasse med en cv til å få bakoversveis av, 

og samspill med det meste av det som kan kalles «musiker-topper» i inn og utland. 

På denne kvelden backet han Sverre på Blue Christmas og var også tromme-følge for Chigen 

og hans tre nummer. 

På Strange Brew hadde Magne en trommesolo på over 4 min. – og jeg tror ikke noen hadde 

hatt noe imot at det godt kunne vært 8 eller 10 minutter. Det var ENORMT!  

Man trenger ikke vite en døyt om tromming for å høre at dette er noe helt spesielt, og for å 

toppe den ultimate følelsen, så hadde Magne dedikert denne låten til en annen Bergens-

legende Trygve Thue, for han er, som Magne sa:  

«Han har ikke forlatt oss - men han er ikke med oss.» Takk Magne. 

Denne gjengen av eminente musikere presenterer et knippe låter som setter oss alle i en 

rockete julestemning – akkurat det vi trengte på dette, litt stressete tidspunktet for de 

fleste av oss. 

Moisen og Robert sang tre låter hver, og her må vi bare få lov å fremheve Cliff låten It’ll Be 

Me med Robert – og hos Helge Mjøs kommer vi ikke forbi det ambisiøse vågestykket å sette 

i gang med Come Together – en vanskelig Beatles låt – og ja – vi lot oss imponere – Helge 

landet godt med en flott utgave av låten!  

Chigen dro 3 låter og Sverre bare en, men, du verden – suverent utført av Sverre med 

tyngde og troverdighet - den eneste virkelige julelåten «Blue Christmas» og hos Chigen var 

det, i alle fall for undertegnedes vedkommende, Painted Rose som satt i hjerteroten – (når 

det sees bort fra Mannaen sitt «one man show») - Painted Rose, en vakker, sterk låt, som i 

tillegg er komponert av en osing ved navn Geir Keys, som også har vært leder av denne 

klubben i en periode! Låten ble fremført med god, «gammel» Chigen kvalitet!  

DEL 1 

              



Helge      Chigen    Sverre 

          

        Kai     Alf    Svein Arne 

          

  Audun    Vemund    Robert 

 

 Magne 

 

 

 



DEL 2  

Etter en hurtigrunde med juleklemmer og muntre passiarer – er vi tilbake på plass og del 2 av 

julejammen kan starte. 

Denne avdelingen er Inger Aksnes sin gjeng som skal ta seg av, og Inger er julejam-kveldens 

første feminine innslag. Inger er en av klubbens mest trofaste jule-jammere – og gjengen hun 

hadde «styrt» med var disse: 

Vokalister: Inger, Haakon Meitzner og Lennart Takvam – bass: Kjell Lund Madsen – god 

«gutt» og god bassist – på gitar finner vi Lennart og Haakon, på keyboard, den eksellente 

Anton Stephansen og på trommer Rolf Farestvedt 

Med et utvalg på antall låter – Inger 3, Haakon 4 og Lennart 3, velger vi fra Inger sitt 

innslag, låten Vem Vet – sjarmerende og søt, for det vet inte jag og det vet inte vi – eller noe 

sånt – veldig koselig, og flink i mikrofonen som hun er, så fikset Inger, i tillegg, 

introduksjonen av denne gruppen på strak arm! 

Haakon, trygg og rutinert, gledet publikum med en Cat Stevens låt som det var en fryd å 

høre igjen – og Longer Boats ble veldig godt mottatt av et entusiastisk publikum, som på 

dette tidspunktet var halvveis i Julejammen. 

Lennart avsluttet sette med 3 låter og her var det klart Teach Your Children Well som vekte 

den store begeistringen i musikk-sjelen. Lennart var kledd i flott juledress for anledningen – 

en ekte BBC’er verdig – en fryd å se på scenen – dette kan Lennart – en av våre medlems-

veteraner, og glimrende vokalist! 

       

   Inger    Haakon    Lennart

        

Kjell    Anton     Rolf 

 



 Kai 

 DEL 3                                                                                                                                           

Kveldens siste julejam-avdeling, under ledelse av Svein Arne, ble en helt klar «sjarm-etappe» 

Disse vokalistene var på scenen denne kvelden: 

Signy Johannesen, Erik Sigvathsen, Jan Henrik Haugsøen, Synnøve Lindqvist. 

Bak seg fikk de strålende oppbacking av gitar guttene: Jan Henrik Haugsøen, Andreas 

Træen, Kjell G Pedersen (beste komp gitaristen i byn!! Og vanligvis å se på scenen med 

Mersey Team og Echoes) Alltid like gode Hans H Hansen  

pluss Rolf Hove, stø som fjell, bass, Svein Arne Karlsen keyboard, Audun Aadnevik og 

Jan Henrik Heggernes på trommer. 

Fantastisk hyggelig å se Jan Heggernes bak trommene, Bergen Beat Clubs ideskaper, 

klubbens første formann/leder, ypperlig trommis, aktiv musiker helt fra tidlig 60 tall og 

frem til i dag.  

Denne gjengen showet og underholdt oss den siste timen av julejammen – og hadde mye 

kvinnelig sjarm å by på, vi tenker i første rekke på Signy som rocket og svingte gjennom 2 

låter – der Storms Never Last huskes best, 

Andreas Træen holdt seg til det instrumentale denne kvelden, og Jan Henrik Haugsøen 

imponerte i 3 låter, med skikkelig god vokal og gitarspill, samt en «nesten» julesang – Long 

December Night!  

Mens klokken tikket og julejammen sikkert og trutt nærmet seg slutten – fikk vi med oss 

Erik Sigvathsen, populær og råbra vokalist fra Surprise som lekte seg gjennom tre nummer 

der I started A Joke var overlegen. 

Stjerne kvalitet i denne avsluttende avdelingen var Synnøve Lindqvist med Help, Cover me og 

Route 66. Rutinert, dyktig, med stor scenenærværelse og sikker, proff fremførelse. Hennes 

utgave av HELP sitter godt i øret fremdeles. 

           

Jan H                            Rolf                      Kjell                         Andreas 



         

Hans                                 Synnøve                       Signy 

       

    Erik        Jan Henrik 

 

Stemningen var på dette tidspunktet virkelig kommet opp i store høyder – og ingen hadde 

lyst til å avslutte å gå hjem nå …….  

Så Eriks ide om å få alle vokalistene opp på scenen med Sverre som forsanger, i den alltid 

like populære, Goodnight Irene – som utviklet seg til en aldri så liten «bonus-julejam» og det 

ble et herlig blanda kor med allsang og frydefull stemning, og til og med julestemning til langt 

ut på Nøstekaien!! 

          

                       Utsnitt av publikum                                         Rolf  

 



 

Julejammen 2018 var over … finito – slutt – og det er et helt år til neste desember happening 

…….    

Som vanlig var servering, service og lyd av høyeste kvalitet – og vi kan bare takke våre gode 

og herlige vertinner bak ølkranene – og de kjekke gode lydfolkene som proft peiler seg inn på 

rett lyd for våre musikere, for vårt «hjem» (Nøsteboden) og for vår musikk!! Takk for et 

flott lyd-år 2018! Men kjære alle dere musikk-diggere, i mellomtiden skal vi fylle 

onsdagskvelder med super BBC musikk på Nøsteboden! 

Ta en titt på et annet sted på siden og se hvilke musikkplaner vi har for sesongen fremover i 

2019!  

Sterke navn! Sterk musikk! Sterke Klubbopplevelser!! 

Og der er mer – vi i styre og stell leter alltid etter spennende ting for våre medlemmer og 

venner å være med på!  Det jobbes stadig med nye planer og foreløpig vet vi i alle fall at der 

blir tur med Statsraad Lehmkuhl i slutten av mai! 

Klubbkveldene våre vil bli «tette» og «kraftige» med 3 band på hver klubbkveld! 

Inngangsbilletten for ikke-medlemmer blir 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,-  

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! 

Da avslutter vi 2018 her – nesten bokstavelig tal – vi er på vei inn i et nytt ubrukt år – og vi 

skal starte med en musikkbombe –  

førstkommende onsdag 09.01.19 åpner vi dørene på Nøsteboden kl. 19.00 og 

presenterer 3 band denne kvelden: 

LOVE HEARTS – LUNICK 5 – BOMPENGERINGEN   

Velkommen!!  

GODT NYTTÅR TIL DERE ALLE!! 

På denne kvelden var vi besøkt av 52 ikke medlm. – 51 medlm = 103 betalende                                    

Vi ønsker oss mer!!  

Mailadr: bbc.post@1337.no  

Hjemmeside: www.bergenbeatclub.com                                 

Vi snakkes på onsdag!! 

Berit                                                                                            Bergen 05.01.19       

Sekretær i BBC  
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