
NYHETSBREV JUNI 2019 

Hei alle musikk elskere! 

Sommer sommer sommer!  

Tja – en sannhet med modifikasjoner! For etter en fantastisk sommerlig del av 
mai, med snev av virkelig varme og en uforglemmelig 17 mai, så gikk det over i 
mer vinterlige varianter i aldri så mange dager – før vi endelig kunne nærme oss 
Nøsteboden den 5 juni med behagelig forsommer vær – 14-15 grader , opplett 
med et nydelig hav av blomster utenfor, og med store musikalske forventninger 
til det som skulle skje inne på BBC sin siste klubbkveld denne sesongen! 

Og det er ikke lite! Bare hør på denne «vinnerrekken»                                             
Yellow Tambourine, Shadcasters og Lübeck!! 

Vi er godt vant, vi som går på Bergen Beat Club – og disse musikerne som sto på 
plakaten på denne kvelden, hadde nivået, energien, humøret og spillegleden klar. 
Til og med før de hadde entret scene! Wow! 

Den koselige, varme, positive og hyggelige lyden av samtaler inne i salen, når det 
ivrige publikummet endelig slipper inn, gir det oss en ekstra boost i starten av 
nok en flott kveld i BBC! 

STATSRAAD LEHMKUHL 29.05.19 

For hva snakkes det om? Joda, bare en knapp uke før dette har Bergen Beat 
Club hatt sitt andre musikk-mini-cruise med Statsraad Lehmkuhl – og det var en 
forrykende tur i ordets videste forstand – surt og kaldt, med voldsomme 
regnbyer, båten var fylt med folk med hansker, sjal, toppluer, vinterjakker, ull-
undertøy regnjakker, hetter, forete sko og støvler. Datoen er 29 mai ……                    
Men ingenting av dette klarte å legge en demper på humøret, entusiasmen og 
gleden av å være på tur med BBC!!  

 

              

 



Underveis på det særdeles humørfylte og glade «cruiset» ble vi servert nydelig 
mat med reker, brød og sild i forskjellige varianter, samt musikk i «gourmet» 
klasse med våre egne Echoes og UB60 om bord, samt avslutningsvis på kaien, 
etter vi kom i land, Mersey Team på Statsraaden lokale, der vi tinte opp til 
svingende låter og godt samvær med mange andre fra turen. 

 

          

 

BBC takker på det varmeste dere som var med på denne turen og gjorde den til 
et minne, og et opplegg som vi sterkt ønsker skal bli årlig- og vel så det! 

Takk til «billettørene» våre, Bjørg og Lars, som helt rede på oss alle sammen. 

Takk til musikerne – Echoes (Lennart, Kjell, Ove, Rolf, Ove) og UB60 (Frank, 
Hans, Ragnar, Thor, Audun) som ga oss knall musikk trass i kalde og frosne fingre 
– takk til Roffa for skikkelig bra lyd, takk til Vemund som tok glimrende bilder i 
tynn jakke med kun T-skjorte under, men påsto at han ikke frøs ….. Takk til Arne 
(Simonsen) for trygg og humørfylt ledelse om bord og takk til Mersey Team 
(Jan, Kjell, Audun, Hans, Helge, Anton) som «varmet oss» når vi kom på land! 

Men la meg ikke glemme – først og fremst takk til «arrangement-
tryllekunstneren» Per Håkon (Kjærstad) som for andre gang gjorde dette til et 
av BBCs mest populære arrangementer noensinne. 

Jeg har fått høre at Per Håkon, som nettopp er gått ut av styret i BBC, skal 
fortsette å «trylle» i arrangementsavdelingen av BBC. Det blir satt pris på av 
veldig mange!!! Med den forsterkningen som er satt inn på arrangement teamet, 
så blir det en uslåelig gjeng som står for arrangementene i BBC regi!! Både 
«hjemme» på Nøsteboden og andre steder! 

Hvis jeg har glemt noen – så beklager jeg – det er ikke SÅ lett å holde rede på 
SÅ mange eminente folk på en gang!!  



                                                                                                                                                 
Da tar vi turen tilbake til BBC på Nøsteboden den 5 Juni og det som skjedde 
der. 

Dette var kvelden for mitt siste Nyhetsbrev – og jeg både gledet og gruet meg – 
rart med det … ……..  

TAKK FOR GOD INNSATS! 

Og kvelden startet med at vår kjære formann/leder Jan Berg, kalte fire av oss 
styremedlemmer som gikk av ved siste årsmøte, frem på scenen for å bli æret 
for vårt bidrag til denne flotte klubben. 

Rørende fin overrekkelsen av en nydelig rose og et gavekort på kr. 1000,- på 
Bryggeloftet!! Vi fire som fikk all denne hederen, var Lars Hogne Syslak, Per 
Håkon Kjærstad, Kjell Birkeland og undertegnede! 

Vel fortjent – om jeg så skal si det selv!!  

 

Fra venstre: Lars – Kjell – Jan – Berit – Per Håkon 

YELLOW TAMBOURINE 

Kjell Lund Madsen – bass, Øyvind Larsen – trommer/vokal, Lennart Takvam – 
vokal/rytme, Kai Inselset – sologitar/vokal er de som holder denne gruppen i 
gang – og for en fantastisk flott gjeng de er!!  

Samspillet i denne gruppen er glimrende, de backer hverandre og deler på 
mikrofonen gjennom hele settet – scenevante og underholdende – den her 
gruppen har peil på hva de driver med – engasjerende, og med veldig bra 
repertoar, basert på Beatles låter – noen veldig kjente og noen spennende ikke 
fullt så kjente. 



          

Og dette fikk vi bl.a. høre: habil utgave av Ticket To Ride og en minst like bra 
versjon av I Feel Fine og Come Together. Øyvind sin rolle i Something er 
imponerende – og om Øyvind kan jeg bare si, han er en fantastisk 
musiker/trommis/artist – han snakker, synger og trommer rett fra hjertet! 
Utrolig sjarmerende og dyktig fyr – nyter hvert minutt med Øyvind bak 
trommene!!  

Vanskelige harmonier på If I Needed Someone takles med hell av disse guttene, 
og ellers merker vi oss I Don’t Wanna Spoil The Party og Taxman.  

TAKK YELLOW TAMBOURINE! 

SHADCASTERS 

Lenge siden vi har hatt Shadcasters på klubben – så når det skjer – så er vi like 
giret og like forventningsfulle hver gang. Shadcasters er nok en BBC-gruppe som 
rangerer i det øvre sjiktet, hva kvalitet og innlevelse angår. 

Og ja – de ble ønsket masse velkommen på scenen av et dedikert BBC publikum, 
selv om de var uten den eminente vokalisten Knut Skaar, denne gangen.                        
På vokalsiden hadde Shadcasters satset stort og hadde med seg to av våre 
ypperste BBC vokalister: Erik Sigvathsen og Lennart Takvam. Sterkt!! 

    

Men først og fremst kunne Shadcasters by på en ung (virkelig ung!!) gitarist 
Christian B Øynes (19 år!!) med Shadows musikk som spesialitet!!! Og du verden 
– denne gutten hadde det som skulle til for å fange oppmerksomheten!!                     



Ikke bare lyd og musikkmessig, men look’en og kroppsspråket var kopiert og 
utført med presisjon, sjarm og kompetanse. Forbildet er umiskjennelig Hank 
Marvin, sologitaristen i det originale Shadows, som skapte skole for millioner av 
gitarister over hele kloden. 

           

Og Christian kjører på – med autentisk sound og med gitarfølelse av de sjeldne – 
og blant publikum finner vi skjønnerne, blodfansen, shadows-ekspertene og andre 
«forstå-seg-påere».                                                                                                                    
Veldig gledelig er det å se at Kjell Olsen, som er en av denne klubbens solide 
musikere og medlem fra dag en, er tilstede for å nyte yndlingsmusikken sin.    
Kjell spilte sologitar i «Echoes From The Past» som er forgjengerne til dagens 
Echoes.                                                                                                                                        
På plass var også «Mr. Shadowsound Himself» Ove Larsen med smil fra øre til 
øre og tydelig beundring og glede over det han så og hørte! Mange andre ihuga 
Shadows elskere møtte opp for å vurdere dette nye skuddet på stammen.         
Og han gikk rett hjem!!                                                                                                      
Tror flesteparten av oss opplevde flashbacks til den gang da Shadows, både med 
og uten Cliff, dominerte både plateinnkjøp og danse-repertoar.                                                                                                                             
For meg, som solgte disse platene, og som var med på å bestille inn plater til 
Bergens største plate og musikk-butikk – så jeg med klar tydelighet hvordan 
preferansene blant mange ungdommer viste seg i platekjøp – så hvis noen har 
noen av disse Columbia-platene med den grønne etiketten – så er nok det noen 
skikkelige skatter i dag!!  

Men altså – her er noe av det vi fikk høre denne kvelden med to vokalister og en 
creme de la creme «shadowgitarist» med innlagte trinn og presise spark!       
Shadcasters hadde denne besetningen denne kvelden:                                              



Terje Matre – gitar, Atle Hammersland – tangenter, Jan H Heggernes – 
trommer – Jan Olav Breivik – bass, pluss Erik og Lennart. 

          

 

Lennart og Erik parerte med eleganse bl.a. Gee Whizz It’s You – The Young 
Ones, Move it, Lessons In Love, osv. – og vi noterer oss en favorittlåt i 
«syngeavdelingen» på dette settet (Lennart) – Move It – mmmmm – suverent 
utført!!! Erik er, som alltid – bankers! 

Likevel var det ikke noe i denne avdelingen som kunne ta fra oss den nytelsen og 
gleden ved å, med egne øyne og ører, å kunne se at det virkelig gror i våre 
fotefar – noen, og etter hvert mange, er villige, interesserte og dedikerte nok, 
til å ta opp arven og videreføre 50 – 60 og 70 talls musikken som vi kaller «vår 
musikk», og som endret hele musikk historien – og som er og blir udødelig!                  
En del av denne «udødeligheten» er nettopp «shadows musikken» og Christian 



spilte bl.a. Find Me A Golden Street – Sleepwalk (aaaah – lekkert!!) – FBI – 
Apache – til velfortjent begeistring fra salen! 

 

Mange mange takk til Christian – Takk for gåsehud og ekte begeistring, takk til 
gutta i Shadcasters som leverte et førsteklasses show på Nøsteboden denne 
kvelden – og jeg velger å si som ungdommene selv:                                                                    
Det var skikkelig «dritfint» - «dødskult» og «sykt bra». 

TAKK CHRISTIAN!! TAKK SHADCASTERS!! 

LÛBECK 

Solid, tøft og helhjertet, er ord som kan dekke noe av det som Lûbeck viste som 
siste band på scenen denne klubbkvelden. Et kjærkomment gjensyn/gjenhør, med 
en gruppe som repertoarmessig tar oss gjennom et variert utvalg at «stållåter» 
fra vår favorittmusikk – og spenner over mange stiler og retninger, fra Eric 
Clapton, The Rolling Stones, Hollies, Steely Dan, Otis Redding, Pink Floyd, 
Shadows (!!!) og flere!  

Under My Thumb, Sorry Suzanne og Sunny Afternoon stikker seg ut, og Lûbeck 
avslutter kvelden med intensitet, et giret og tent publikum, en god klubbkveld 
med topp innhold og disse karene som 3dje band:                                                              

Lars Fauske – gitar/vokal, Reidar Thyholdt – tangenter/vokal, Stig Skauge – 
bass/vokal, Tom Nilsen – trommer/vokal. 

Som ved tidligere anledninger viser Lûbeck en groove og impact og er en av 
grunnene til at vi i Bergen Beat Club kan smykke oss med tittelen «Norges Beste 
Musikk Klubb» nettopp basert på den kvaliteten og det nivået våre band viser på  
alle klubbens arrangementer!! 

TAKK LÛBECK! 



Nå er dette mitt siste Nyhetsbrev som sekretær i Bergen Beat Club – og jeg kan 
bare si: Jeg kommer til å savne det!!  

Og jeg tar en egen takkerunde: Takk til alle dere medlemmer, musikere og 
publikum, som har gjort denne «jobben» til en eneste stor, inspirerende og 
givende glede! Takk til Nøsteboden, Mirela som alltid sørger for at jeg har et 
bra sted å sitte – og gir verdens beste klemmer! Takk til Roger som stikker 
innom og også gir gode klemmer! Takk til personalet i baren som alltid er like 
skjønne og hyggelige, takk til min kjære Sverre, som alltid passer på meg, takk 
til mine gode og kjære venner der nede -  og takk til alle dere som jeg ikke 
kjenner navnet på, men som er trofaste medlemmer og besøkende – takk til alle 
dere som leser Nyhetsbrevet mitt hver måned – og en spesiell takk til alle dere 
som mailer meg og tekster meg med hvor godt dere liker dette – takk til lydfolk, 
som med englers tålmodighet ikke gir seg før ting er på plass, takk til Vemund 
som uten unntak, tar supre bilder fra klubbkvelden, som jeg kan bruke i 
Nyhetsbrevet – takk til STYRET i BBC som har støttet og hjulpet meg i mitt 
virke som sekretær i «Klubben i mitt hjerte» - takk til alle klubbens frivillige 
hjelpere, som gjør en fantastisk jobb (som det egentlig skulle vært skrevet mye 
mer om -- !! vi får se)!                                                                                           

               

OG IKKE MINST - MUSIKERE!! TAKK TIL HVER ENESTE EN AV DERE!!                                                    
Takk for at dere er dere! Jeg er inderlig glad i dere hele bunten – og setter 
utrolig pris på den kontakten og pratene vi har! Takk for settlister og gode 
tilbakemeldinger! Takk for meldinger, mail, tlf!!! Takk for blomster, klemmer,  
varme ord, masse skryt! Dere er UNIKE – og den egentlige grunnen til at denne 
klubben har det omdømmet den har!!!    

Jeg har ikke tenkt å slutte å skrive for Bergen Beat Club!!!!                                      
Nyhetsbrevet er en sekretær-jobb – slik er det bare – men jeg har MYE 
spennende stoff som jeg vil dele med alle BBC’ere gjennom hjemmesiden vår – så 
følg med!!  

T A K K !! 



Ja – da skulle man nesten tro at dette lange Nyhetsbrevet var slutt – men vi må 
jo bare innom hva vi har å se frem til. Det er MYE!! 

Åpningskvelden for høstsesongen går av stabelen den 4 september kl. 19.00 på 
Nøsteboden – og vi åpner med bl.a. disse to knall-gruppene!! 

                                      

ECHOES!! Satisfaction guaranteed!!       CRUSH!! – nytt, spennende bekjentskap!! 

Så fortsetter vi med: 

STATSRAADEN 06.09.19 

Før dette Nyhetsbrevet gikk i «trykken» fikk jeg vite at Per Håkon (Kjærstad) – 
avgått arrangement ansvarlig, men aktiv til tusen!!  – at han igjen har «fikset» et 
cruise med Statsraaden den 6 september – altså to dager etter klubbens 
sesongåpning den 4 sept. --- så hvis dere føler en ubendig trang til å gjenoppleve, 
eller oppleve for første gang --- dette uhyre populære arrangementet i BBC regi 
– så meld dere på! Et antall billetter er forbeholdt våre medlemmer, til en 
knallpris NOK 400,-  - så her er det bare å handle – de to foregående Statsraad 
turene vi har hatt – har vært utsolgt på få dager!! 

    Meld dere på!! Flott opplevelse! Med musikk!!  



TORGALMENNINGEN 22.06.19 

Seiersrekken til Bergen Beat Club vil liksom ingen ende ta!! «Sommerværet» 
mellom klubbkvelden på Nøsteboden og resten av juni, skal vi ikke fordype oss 
noe nærmere i, men 22 juni kommer vi ikke utenom!! 

BBC trør til med et gigant arrangement på selveste Torgalmenningen – 
presenterer 15 band på scenen i en 9 timer lang maraton-konsert, (11.00 – 20.00) 
der alt går på skinner!! Musikerne spiller som guder – sceneskiftene flyter uten 
noen problemer, publikum jubler, gruppene har scenetid på 25 min hver, dette 
overholdes i nesten pinlig nøyaktighet – til og med været skikker seg etter 
hvert, og det som begynte litt grått og trist forbedret seg utover dagen og ble 
til en fest som sent kommer til å bli glemt!! 

Selvskryt er virkelig på sin plass her!!                                                                             
Hvilken annen musikk klubb kunne tatt på seg en slik oppgave??                                         
Bergen Beat Club er Norges beste musikk klubb!!  

Klubben fikk mange gratulasjoner, strålende omtale og flotte tilbakemeldinger 
både fra artister og publikum!!  

Disse deltok på Torgalmenningen!! :                                                                                                
2nd Power Unit – Bompengeringen – La Drone – Diamonds – Lots Of Cash – 
KATSH – Club Cats – Mersey Team – Echoes -Wild Horses – Leper Messiah – Hot 
Pants – SURPRISE – The Heart Beats – Lunick Five                                                                                             

GRATULERER BERGEN BEAT CLUB!!  

Da, mine kjære musikkvenner er det punktum for denne gang!!  

Håper virkelig å se dere alle på sesongåpningen 04.09.19!!                                                          
Jeg ønsker det nye styret lykke til videre og spesielt ønsker jeg den nye 
sekretæren en fantastisk tid, håper at den nye fullt ut nyter det privilegiet det 
er å være sekretær i Bergen Beat Club!!  

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 

Viktig!!! Skriv navn, telefonnummer og e-mail!!  

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! 

Vi snakkes 4 september 2019 – på Nøsteboden! Dørene åpner kl. 19.00 

Siden jeg fremdeles kjenner meg i et ungdommelig modus – så sier jeg:                         
Vi gleder oss sykt mye til sesongstart!!   

Bergen Beat Club ønsker dere alle en GOD SOMMER!! 

Bergen 09.07.19                    

Berit 

 

 

 

 

 

 


