NYHETSBREV MAI 2019
Hei alle musikk-venner!
Kom mai du skjønne milde!! Vi nærmer oss nå slutten av mai – en måned som har
gitt oss både kaldt, surt, mildt og varmt – og en 17 Mai som vi sent kommer til å
glemme!!
Denne måneden inneholder mange minner og et av de ypperste er selvfølgelig
Bergen Beat Club sin neste siste klubbkveld denne sesongen den 8 mai på
Nøsteboden kl. 19.00.

Selveste fredsdagen og da tenker jeg at det passer flott å ha akkurat denne
følelsen av fred – vi tar den med oss inn i Nøsteboden – vi setter litt musikk til
«freden» og får en herlig, sosial og koselig onsdagskveld med venner og kjente
og ukjente og litt kjente – og, selvfølgelig – super musikk, som vanlig i BBC!
Siden jeg alltid er tidlig på plass på klubbkveldene – så tok jeg en liten «runde»
etter hvert som folk kom – og fikk mange koselige tilbakemeldinger:
«åååå – det er så kjekt her på denne klubben!! Vi har nettopp meldt oss inn!
Kommer hver gang!!»

«Kem e det som spiller i kveld??» Jeg forklarer litt om musikken – «åå gu er det
di?? Di e jo så skjønne» Jeg svarer: Ja – vi har bare skjønne musikere vi!! (det er
jo sant!)
«Han der ene vokalisten der e jysla god!! Gleder meg til å høre han!»
«Utrolig koselig sted dette! Litt synd at ikke alle får sitteplass inne i spillelokalet! Men vi koser oss masse allikevel altså, og kommer så ofte vi kan!!»
«Gu kor mange kjekke folk her e!! Eg har fått mange nye venner – og musikken e
akkurat slik som eg liker!! Det der ene bandet spiller mange av mine yndlingslåter
– gu – eg husker når vi gikk på dans i ungdommen!»
Slik tester jeg stemningen på denne onsdagskvelden og møter glade, fornøyde og
musikk-elskende mennesker, og klokken 19.00 åpner dørene og folk inntar sine
plasser. skaffer seg proviant (peanøtter) og drikke, gjør seg klare med pudring
av nese og andre grunner til å besøke toalettet, og er klokkeklare for nok en
kveld på Nøsteboden – i Bergen Beat Club – med venner og kjente.

THE WILD HORSES

Først ut av kveldens tre band er Wild Horses – velkjent av BBC’ere – veldig godt
likt gruppe med solide røtter i BBC – disse har vi hatt besøk av en rekke ganger,
både på Nøsteboden og i andre BBC-sammenheng. Stones tolkere med inngående
kjennskap til stoffet de presenterer – denne gjengen tar The Rolling Stones på
alvor – et band som også tar publikum på alvor og som rocker i gjennom et
velkjent men så absolutt populært repertoar – røft og sjarmerende med denne
erfarne gjengen på scenen: Per Håkon Kjærstad – lead gitar (og en meget god
sådan) denne onsdags kvelden – PH er klubbens arrangements ansvarlig de siste 5
år- med en rekke meget gode arrangementer å se tilbake på - nå nettopp avgått

fra styret – om det er lettelse for denne arbeidshesten (alltid noe med hester!!)
er vanskelig å si – men PH spiller bedre enn på lenge!
Med seg har han Osmund Kringstad som, sin vane tro, plasserer seg bredbent og
stødig – står som en påla – og «basser» seg sikkert gjennom Stones låtene, også
denne gangen! Tore Pletten – en smule beskjedent tilbaketrukket, men med drive
og innlevelse, pluss, for oss et nytt bekjentskap bak trommene, Bjørn Eide.
«De Ville Hestene» savner også sin mangeårige venn og musiker kollega, Øyvind
Samuelsen på trommene – men Bjørn leverer og trommer seg lett inn Stoneslåtene!
«Sang-sjefen» Rolf Hagen er en favoritt hos mange – og han svikter oss sjelden
– eller kanskje – aldri – og denne kvelden ga han oss alt vi ba om – og toppen av
det hele var han vokalist i 2 band – det krever sitt, det vet jeg alt om – men Rolf
holder koken – i denne første omgangen med Stones-feeling.

Osmund, Per Håkon, Bjørn, Tore og Rolf! «WILD HORSES»

Også denne kvelden har The Wild Horses med seg sine to sjarmerende og veldig
tone-sterke kordamer, Hanne Berentsen og Åse Hellebø.

Hanne Og Åse
«Icing Of The Cake» heter det på engelsk – her sier vi «Toppen Av
Kransekaken» - og det er akkurat det disse to damene er - alltid et behagelig
blikkfang som fronter Wild Horses – og det vokale er det heller ingenting å si på,
så her er noe av det vi hørte fra Wild Horses av begge kjønn, denne kvelden:
Brown Sugar – Jumping Jack Flash – Walking The Dog – Gimme Shelter – Honky
Tonk Women - Talking About You, osv!
Settet toppes av en strålende utgave av Paint It Black, og vi sier
TAKK Wild Horses for flott underholdning og vi gleder oss til neste gang!
It’s Only Rock’n Roll- But I Like it!
Neste kapittel på denne kvelden heter:

BLUE EXPERIENCE
Hardanger besøk på Nøsteboden – ikke helt uvanlig – men like kos hver gang.
Blue Experience er disse karene:
Vokal: Sveinung Osebakken, Tangenter: Knut Arild Bjørnevik, Bass: Roald
Fløysand, Gitar: Terje Fløysand, Lead gitar: Håkon Rein, Trommer: Willy
Håland

Blue Experience

Denne gruppen er med oss for andre gang på Nøsteboden – og vi har også hatt
gleden av å ha dem med på en populært og vellykket Fjord Line Cruise, så
forventingene til disse karene er høye – og det innfris!
Og hva starter de med??? Wild Side Of Life!!!!!! Wow! Dette er en av
countrymusikkens aller største låter, innspilt under den tittelen i 1952 av Hank
Thompson – 15 uker på topp i Billboards Country Chart og markerer seg som en
av countrymusikkenes mest udødelige låter!
Og denne låten er faktisk ennå mer spesiell enn som så – og den har florert i
countrymusikkenes repertoar under 4 forskjellige titler og tekster! Slå den!
1.Wild Side Of Life – Hank Thompson, 2. It Wasn’t God Who Made Honky Tonk
Angels - Kitty Wells, 3.Thinking Tonight Of My Blue Eyes – Carter Family
(Svigerfamilien til Johnny Cash!) og 4. The Great Speckled Bird – Roy Acuff!

OK – det var månedens musikk-historie – Blue Experience har tatt låten fra en
av de utallige som har en innspilling av denne – og disse guttene ivaretar Freddy
Fender sin tolking på en utmerket måte! FOR en start på dette settet!!!
Og de fortsetter med sin folkelige, varme utførelse av mange tøffe og fine
låter, som spenner over et variert musikk-kart fra Bo Diddley til The Beatles!

Sveinungs inderlige innlevelse i det han synger er en fryd å se på (og høre på) –
og hyggelig er det når han inviterer Rolf Hagen opp på scenen, for å rocke med i
Stones-låten «Dead Flowers» - til stor begeistring i salen!! Ellers merker vi oss
showstoppere, som Lodi, Jambalaya (nok en country klassiker!) Harbour Lights og
Stone Cold Ashes osv!
Så – ja det gjenstår bare å takke disse karene fra Hardanger, som etter hele 3
presentasjoner, til slutt gikk på scenen under sitt korrekte band-navn Blue
Experience! Velkommen tilbake
TAKK!!
I pausen mellom de to siste bandene, summer Nøsteboden av venneprat, latter,
barbesøk, flere «trekker frisk luft» og trivelsnivået ligger høyt og behagelig.
«Musikk politiet» har sine representanter på plass – men der er lite sure miner
på denne kvelden – riktig trivelig Bergen Beat Club stemning, med Mirela og
personalet på plass med stadig oppgradert hastighet i levering av øl og vin ordrer
– disse jentene tar vare på hver eneste av oss som stiller oss ved baren og vil ha
noe å drikke
De blir ikke sure en gang når vi overraskende ber om vann eller
kaffe!

Bergen Beat Club trives på Nøsteboden!!

Alltid et smil og hyggelig bemerkning fra lydfolket som jobber hardt hver eneste
gang for å få alt til å klaffe, slett ikke helt enkelt med alle de forskjellige
musikerne som skal bli superfornøyde!

Men det går som regel bra – og denne kvelden gjør de seg klare for å ta imot
band nr. 3 på scenen – nemlig

PAGE ONE
Denne tredje gruppen på scenen den 8 mai – gir en avslutning på fredsdagen som
sitter godt i minnet og som løfter nivået ennå en smule høyere enn før på
kvelden – det rockes og rulles med umiskjennelig spilleglede og positiv utstråling
– og her er der rikelige muligheter for denne gjengen å trøkke til i en sett liste
som omfatter mye hit stoff – mye som svinger og mye som setter rockefoten i
sving.

PAGE ONE
Energi, impact og personlighet kombinert med humør, nerve, en veldig bra
vokalist pluss meget gode musikere- gir denne fasiten på en onsdagskveld i
Bergen Beat Club:
Rolf Hagen – vokal, Terje Steen – bass/vokal, Einar Svendsen – gitar/vokal,
Leif Steinfeldt -gitar/vokal, Helge Fredheim – trommer/voka

Leif – Terje – Einar

100% ekte musikere med full kontroll på sin rolle og sitt instrument på scenen –
samspillet er gjennomført – disse guttene backer hverandre opp – bokstavelig
talt – publikumsappellen og dynamikken funker – vi lar oss imponere av Page One!!

Rolf - Helge
Her er noe av de vi ble servert: Tequila Sunrise (mmm) Blue Boy, Maggie May, My
Heart Beats Like A Hammer, Lady Madonna, If I Fell, Come Together (sterk!!) I
Saw Her Standing There osv.
TAKK PAGE ONE!! Dette var
altså låtene og guttene som avslutter mai versjonen av Bergen Beat Club – nest
siste klubbkveld i denne sesongen – og nest siste Nyhetsbrev fra meg! Herlig
kveld!
På denne kvelden hadde vi besøk av 99 personer – 61 medlemmer og 38
ikkemedlemmer
Og da er det å rette blikket fremover – om bare noen timer (halvannet døgn) er
vi igjen samlet på Nøsteboden og vi skal høre på disse guttene:
Yellow Tambourine – Shadcasters – Lûbeck!

Tror nok dette blir en knall avslutning for denne sesongen i Bergen Beat Club!
Og hvis noen av dere, om ikke alle, synes at det er skikkelig kjipt at dette er
siste klubbkvelden før sommeren – så ta det helt med ro!! Bergen Beat Club
samler troppene og levere årets rock/beat konsert på Torgalmenningen 22.06.19.

Smitt & Smau Beat & Rock!!
Til slutt i dette brevet vil jeg, som vanlig minne dere på:
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 05.06.19 på
Nøsteboden – BBC – kl. 19.00!
Berit

