
NYHETSBREV NOVEMBER 2018 

Hei igjen alle sammen 😉 

November --- mørkere kvelder og synkende temperatur! I alle fall er det det som er 

det naturlige – selv om vi her i Bergen har hatt mellom 15 – 20 – varmegrader på 

enkelte dager. Helt uten å dra til Spania eller andre lignende steder!  

Ja, så det var en litt utradisjonell høst måned – men uansett så er varmen og 

atmosfæren inne på Nøsteboden helt tradisjonell og fylt av velklingende lyd og 

musikkglade mennesker. 

Intet unntak på den 7 november kl. 19.00 når dørene åpner og vi stiger inn i «de indre 

gemakker» i koselige Nøsteboden der alle finner sine plasser og vi er klare for 

musikalsk vitaminkick når vi vet at det er Diamonds og De Musikalske Dvergene som 

skal underholde oss på denne kvelden!  

DIAMONDS 

Bare navnet gir oss assosiasjoner langt tilbake i tid – den gang rockeband fra Bergen 

herjet i og rundt Bergen og «dalstrøka innafor» ….. Diamonds har vært rammet av 

flere tap av eminente musikere opp gjennom årene – men i 2008 oppsto de igjen – så 

«nye Diamonds» feirer 10 år i år.  Grattis Diamonds!! 

Må bare ta hatten av for «stayer evne»  og pågangsmot – kombinert med ekte 

spilleglede og glade gutter på scenen!!  

Diamonds gikk først på scenen denne kvelden og ga oss det vi ventet oss! Nostalgi, 

runde kanter og ekte Diamonds stemning med alle de gode, gamle låtene : There’ll 

Never Be Anyone Else – Wake Up Little Susie – Crying In The Rain – Rave On (stor 

Buddy Holly låt, som gjenfortelles til oss i BBC av Diamonds, i en fengende, up-beat 

versjon) videre spiller de bl.a. Lonely Boy, Walk Right Back, Let It Be Me, I Need You, 

So Sad osv.!!  

  



Everly Brothers, Ricky Nelson og andre 60 talls helter florerer i Diamonds 

repertoaret – og det takker vi for – det er det vi vil ha.  

Disse karene her byr ikke på noen revolusjonerende overraskelser –og dette er ment 

med positivt fortegn  og takk for det – de følger den trygge, velkjente og alltid like 

populære linjen – og disse giuttene heter: 

Karl Jakob Helland – gitar og vokal, Tore P Olsen – bass, Romar Ekerold – trommer, 

Helge Christiansen  - gitar og vokal. 

     

Karl Jakob                    Tore                           Romar                    Helge 

TUSEN TAKK TIL DIAMONDS! 

  

DE MUSIKALSKE DVERGENE 

Etter en kort pause – så er det disse karene som skal på Scenen i Bergen Beat Club. 

Jeg har hørt at det visstnok ikke er helt stuerent å betegne noen som «dverger» - 

men siden det faktisk er navnet på denne gruppen – så tar jeg sjansen på det.        

Høres så merkelig ut med «De Musikalske Kortvokste» - så vi hopper i det og bruker 

det ekte navnet!! Vi hadde store forventninger til «Dvergene» - og de innfridde!!  

Glitrende i sin musikalitet – strålende i artisteri og scene tilstedeværelse – knallbra 

tekster, og lun underholdning for oss som var på Nøsteboden denne kvelden. 

 



De Musikalske Dvergene kan se tilbake på en lang karriere og er fremdeles en 

ettertraktet musikk-gruppe, med røtter tilbake fra 60 tallet.                                           

Tekstene, som alle er norske, omhandler vanlig hverdagsliv, slik vi husker det fra 

barndom og ungdom. 

Hør bare på dette: Det Var Gale Før – Torsdagsfisken – Drops Og Karameller – 

Tomgodsets Dronning – Dauingen Fra Drange! osv! 

Imponerende bruk av ord satt i sammenheng med mer eller mindre morsomme 

situasjoner hos familier som bor i bygårder med tynne vegger og lydhøre naboer. 

Mest kjent er vel «fårikål» låten der hele oppgangen i huset har fårikål til middag, i 

alle etasjer! Herlig! Det er bare «Dvergene» som klarer å få noe melodiøst ut av 

«Fårikål» - kjempebra! 

For ikke å snakke om en låt, fritt tolket på norsk fra en Kinks låt, Dedicated Follower 

Of Fashion – vanskelig tittel på original språket – hvordan i alle dager skal dette kunne 

oversettes, langt mindre synges, på norsk?? Ikke noe problem for dette tekst-

fenomenet! Utmerket utgave av Kinkslåten som nå har tittelen «Dreven Dyrker Av 

Staffasje» Topp!! 

 

             

     



Gjengen her består av:  

Primus Motor: Helge Grønhaug – gitar/sang, Arne Grønhaug – gitar/koring – Erling 

Hjertnes – bass/koring, Willy Korneliussen – trommer og ikke minst Tom Harry 

Halvorsen – tangenter/munnspill/trekkspill/koring. 

Tom Harry er en av våre sterke musikalske legender i Bergens musikken – utrolig 

hyggelig å se Tom Harry igjen – lett gjenkjennelig og like hyggelig som alltid.                 

«Tidens tann» virker rett og slett «tannløs» på enkelte personer!  

Når de trøkker til med «Eg Har Faen Ikkje Løst Å Gå Hem» - så forteller det mye om 

den kollektive følelsen vi hadde på Nøsteboden denne kvelden! 

TAKK TIL DE MUSIKALSKE DVERGENE 

Ja - vi koste oss med Dverger og Diamanter på denne supre BBC kvelden og kan bare 

takke alle musikerne som gang på gang gir av seg selv og gleder oss på klubbkveldene. 

De er alle med på å gjøre denne klubben unik, og Norges mest populære musikk klubb!  

Vi takker også Mirela og crewet bak bardisken –                                                                        

alltid like blide, kvikke og hyggelige! Alltid like service-minded – alltid kald øl og 

hvitvin, temperert rødvin og, og andre sterke og svake drikker, varme smil og god 

stemning! 

 BBC bar på Nøsteboden  

Takk til lydfolkene                                                                                                                          

som med uoppslitelig tålmodighet og nøyaktighet, aldri gir opp før lyden sitter som den 

skal – og alle som står på scenen er fornøyd! 

Takk til billettselgere, vakter og andre frivillige!                                                                             

Disse veldig viktige «tannhjulene» i vår klubbmaskin som hjelper oss med våre 

vellykkete klubbkvelder! Takk til alle frivillige hjelpere, under dyktig ledelse av Lars 

(Hogne Syslak) 

Takk til Vemund!                                                                                                           

Fotografen som gir oss billedlige bevis på hvor fantastisk moro vi har det! 

 



Og TUSEN TAKK til verdens beste publikum!! 

Denne klubben har det beste publikummet noen klubb kan ønske seg!  

Og ved slutten på kvelden må vi bare si oss helt enige: 

«Vi Hadde Faen Ikkje Løst Å Gå Hem»  

 

                 

Et lite utsnitt av vårt kjære, gode publikum !!  

 

HVA SKJER VIDERE? 

Og hva kan dette suverene publikummet forvente seg fremover?? Ja folkens – det er 

ikke lite!!  

Først og fremst, allerede på onsdag skal vi ha JULEJAM!!!!!  

Jeg har fått spørsmål fra flere om hvem som skal være med på scenen på Julejammen 

– og med fare for å muligens hoppe over, eller til og med, kanskje glemme noen – så 

våger jeg meg på å presentere denne listen med påmeldte til Julejammen!! Jeg skriver 

bare navnene – hva de spiller og gjør på scenen kan dere få se, når der møter opp på 

Nøsteboden på Onsdag – her er de: 

Robert Birkeland – Sverre Faaberg – Helge Mjøs – Christen Bergflødt – Kai 

Inselset – Vemund Grimstad – Svein A Karlsen -Audun Aadnevik – Magne Lunde – 

Alf Lambrechts - Inger Aksnes – Haakon Meitzner – Lennart Takvam – Arne 

Lundø – Leif Johan Larsen – Kjell Madsen – Anton Stephansen - Rolf Farestvedt – 

Andreas Træen – Signy Johannesen – Ove Larsen – Erik Sigvathsen – Jan Henrik 

Haugsøen – Synnøve Lindquist – Jan Heggernes – Kjell Pedersen – Rolf Hove  

Sånn ja – der har vi dem alle sammen – 27 innlysende grunner til å være med på årets 

Julejam I Bergen Beat Club – på Nøsteboden – allerede  

på onsdag 05.12.18 kl. 19.00  



Og kjære alle musikkvenner – der er nok en grunn til å være med på årets siste 

klubbkveld – denne kvelden skal der skal utdeles ikke mindre enn 3 nye 

æresmedlemskap i klubben!  

Vi røper selvfølgelig ikke hvem de tre, verdige og velfortjente æresmedlems 

mottakere er! Unn deg en opplevelse – kom å se!!  

Det vi kan fortelle er at klubben i vår 13 års historie har utnevnt 5 æresmedlemmer 

tidligere – og de 5 stolte og takknemlige æresmedlemmene er: 

Jan Berg – for tiden, klubbens leder, tidligere styremedlem 

Jan Heggernes – ideskaperen av denne klubben og klubbens første leder 

Bjørn Stokke – tidligere leder av klubben 

Leif Johan Larsen – tidligere styremedlem og musikkansvarlig 

Berit S Faaberg – sekretær i flere perioder i BBC 

Så da fyller vi på med nr 6 nr 7 og nr 8!! Spennende!! Hvem blir det??  

Vi avslører dette innimellom Julemusikk og Rock!! På Onsdag!! Møt opp!!  

Da tenker jeg å runde av for denne gang – dessverre er brevet en smule senere enn 

vanlig – hardnakket julestri, mormor-plikter og typisk førjuls-forkjølelse får ta 

skylden for det. 

Minner dere på å huske på våre sponsorer når dere skal handle inn julegaver! 

Stikk ofte innom hjemmesiden vår – vi kommer til å poste mer og hyppigere i det nye 

året – og klubben har masse planer – så husk – FØLG MED!!  

Følg med!! Vi åpner 2019 med et pang!!! den 9 januar kan vi nyte LOVE HEARTS – 

LUNIK 5 – HELGE % STEIN!! Følg med!!  

Og igjen oppfordres dere til å bli medlemmer av denne unike klubben! Les våre 

medlemsfordeler et annet sted på denne siden – lær dem utenat – og se hvor mye dere 

får tilbake for å være medlem i klubben!! 

Og ikke bare det – men fra januar 2019 er det ennå mer lønnsomt å være medlem i 

BBC – da kommer cc for ikke medlemmer til å koste kr. 200,- men for medlemmer vil 

det fremdeles koste kun kr.100,-!!  

Så med en årsavgift på kr. 250,- kommer du inn på klubbkveldene for halv pris!! Løp og 

kjøp!! Det skal lønne seg å være medlem av Bergen Beat Club!!!! 

Du kan melde deg inn når du kommer på klubbkveldene – eller send en mail til klubben – 

så fikser vi det! Du kan også lese instrukser på vår hjemmeside. 

Og folkens!! Til slutt en veldig veldig viktig ting!! Vi vet hvilken tid vi går inn i!                

Vi vet alt som julemåneden krever av innsats og engasjement, mtp mat, gaver, lys, 



handling, julekort, blomster, akevitt, julekaker, julebord, avslutninger, konserter, øl, 

nisser, svineribbe, pinnekjøtt, nøtter, dadler, fiker, medisterkaker, kristtorn, juletre, 

adventslys, sirupsnipper, tyske skiver, juleduker, julelys, gravlys, julestjerne, juleglede 

adventsstaker, nisseluer, slumsøstrenes jule innsamling, handlelister så lange som 

armen vår, med alt som ikke er nevnt her– osv osv osv!!  Men ikke stress!  

Julen kommer uansett – og vi i Bergen Beat Clubs Styre vil benytte anledningen til å 

ønske alle våre medlemmer og andre BBC venner – Nøsteboden og alle musikere 

    

                   

 

Mailadr: bbc.post@1337.no  

Hjemmeside: www.bergenbeatclub.com                                 

Vi snakkes på onsdag!! 

Berit          Bergen 02.12.18 

Sekretær i BBC  

mailto:bbc.post@1337.no
http://www.bergenbeatclub.com/

