
NYHETSBREV JANUAR 2019 

Hei igjen alle musikk-venner! 

For at par klubbkvelder siden var det en musikk gjest som kom bort til meg på slutten av 

kvelden og sa; «Dette var helt max!! Dette kan jeg godt vende meg til!» 

Ja – og det varmer å høre sånt! Og det er det vi vil --- vi ønsker at alle vår medlemmer og 

gjester gjør dette til en vane – en månedlig, personlig oppmuntring – en kveld i måneden der 

vi dyrker venner, MUSIKK, sosialt samvær, akkompagnert av noe å drikke, vin kaffe, 

mineralvann, drink, ØL eller vann ….. alt med et bakgrunnsteppe av Rock’n Roll på Nøsteboden. 

Det var slik det føltes 9 Januar da vi kom til Nøsteboden og den nye klubbkvelden lå ubrukt 

og spennende foran oss med løfte om 3 flotte band som skal «redde» en ellers litt sur 

Januarkveld – og vi bare gleder oss.  

Akkurat denne kvelden var endret kun en uke tidligere pga. sykdom – og Everly Brothers 

showet med Helge og Stein måtte utsettes til 6 februar – leit – men den som venter på noe 

godt venter ikke forgjeves – sies det – så da gleder vi oss til 6 februar! 

LOVE HEARTS 

Denne kvelden begynner med at vi stifter bekjentskap med Love Hearts som, til tross for 

sitt søte, skjønne, romantiske navn, hadde en ganske så pågående, litt røff stil, som satt som 

en kule, om enn med en noe heavy påkjenning for trommehinnene. 

Flinke folk dette – og band med kvinnelig vokalist, er fremdeles en i minoritet i musikken – så 

er det alltid spennende når der står en dame bak mikrofonen. Og denne damen kunne sine 

ting – på tross av forkjølelse og litt rust i systemet – så var det en udelt fornøyelse å høre på 

Karin Mjelde, som på sin utadvendte, rutinerte måte sjarmerte publikum og hele musikk-

politiet!  

Og DEN lekre jakken, som hun dessverre tok av seg allerede etter første nummer, men visst 

var der mye lekkert igjen under den da – og med en beltespenne med vakre «Eagle-Wings» så 

var Karin kledd for kvelden og vi kan nyte både henne og bandet hun har med seg og 

repertoaret som faktisk innbefattet norske «Fru Johnsen» som var en farsott i Norge i 

1970. 

De 4 som står bak band-navnet er, foruten Karin, Kim Sander på venstrehendt gitar, fet lyd 

og vokal, Kristian Rekk, stø bass og vokal, Morken, dyktig trommis/vokal og gruppens 

morsomste med kvikke replikker  

De rocker gjennom en variert meny, som strekker seg fra, som tidligere nevnt Fru Johnsen, 

innom The Shoop Shoop Song, Love Hurts, mange flere kjente låter og hele veien til Highway 

To Hell/We Will Rock You. 

I løpet av bandets sett får vi høre både Kim og Morken som vokalister – og Karin leker seg 

med munnspill i låten, Peace, Love And Understanding. 

Et entusiastisk publikum ga Love Hearts dacapo – og The Queen Song satte et flott punktum 

for dette første avsnittet i musikk triologien på Nøsteboden denne januar-kvelden. 

 Love Hearts – et band vi gjerne tar imot ved en senere anledning!  



             

                        

                  Takk til en flott gruppe- Karin, Kim, Morken og Kristian! 

 

LUNICK 5 

Våre venner fra Hardanger er neste gruppe som underholder oss denne kvelden – og det gjør 

de så bra, at om stemningen var glimrende før de gikk på scenen, så er dette bare et ekstra 

pluss og skikkelig musikalsk «feel good» gjennom hele settet, som inneholder låter og 

repertoar som går rett hjem hos dette publikummet – og som folket på Nøsteboden sier: 

dette kjenner vi, dette husker vi, dette er får vi aldri nok av!  

Hør bare: I’m Gonna Knock On Your Door, A World Without Love, Will You Love Me 

Tomorrow (! Nydelig)  Act Naturally, You Better Move on, Tambourine Man osv osv.  

En aldeles herlig «Husker Du» liste med gjengangere og oppfrisking av striledans låter. 

Det føltes nesten rørende når gruppen hyller en nylig avdød, stor artist, Kim Larsen, med en 

flott utgave av This Is My Life – This Is My Time. Det kjentes!                                                      

Herlig var det også å høre igjen Glad All Over Dave Clark Fives første Top hitlåt fra 1964. 

Her var det mye «Memory Lane» stoff – og guttene i denne gjengen er: 

Odd Arve Sandven – gitar/vokal, Arne Brigt Wilhelmsen – trommer, Arne Fonneland – 

tangenter/vokal, Helge Nordås - sologitar, Roald Vevle bass/kor, og Jon Kjosaas/vokal, og 

gruppens leder og primus motor. Jeg har mottatt mail fra Jon der han takker Bergen Beat 

Club, Nøsteboden og mest av alt publikum, for en fantastisk hyggelig kveld, der Lunick ’ene 

koste seg, ga det de hadde og vil gjerne tilbake til denne fantastiske musikk klubben på 

Nøsteboden. 



Jon forteller at de ville gjerne promotere cd’en sin – men ble så oppslukt av tid, sted og 

stemning, at det ble glemt! Men de som ønsker seg en cd med Lunick 5 kan ta kontakt med 

Jon Kjosaas på: jon.kjosaas@gmail.com. 

         

 

      

 

Takk til Lunick 5 !!!!  

 

BOMPENGERINGEN 

Alltid tjenestevillige Alf Lambrecht og hans flokk, steppet inn og sørget for at klubbkvelden 

beholdt sin spilletid og sitt innhold, nå vi dessverre fikk sykdomsforfall fra Helge og Stein. 

Alf – bass/vokal, og resten av gruppen Helge Høgh – gitar/vokal, Rolf Farrestvedt – trommer, 

Svein Arne Karlsen – tangenter. 

Bompengeringen med sitt slående navn kjører flere selvkomponerte låter – og det imponerer! 

Ikke noen lett oppgave å skape iørefallende musikk i våre dager, der musikk kartet flommer 

over av «kjempegod musikk» i de fleste sjangre! 

På dette avsluttende settet på Nøsteboden denne onsdagskvelden, hadde Bompengeringen 

hele 5 selvkomponerte låter – slik at publikum da kunne nyte er herlig blanding av alt fra Alf 

Lambrechts til bl.a. Postgirobygget Chris Ledoux og Eric Clapton, bare for å nevne noen. 

Need Your Love So Bad, Money Talks, You’re Wasting Your Time, An Angel Touched My 

Heart osv. flyter som de skal, og toppes av  en helhjertet utgave av Vestlandsfandens Livets 

Glade Gutter.  
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                                       Takk til Bompengeringen!  

 

Det var sesongens første klubbkveld på Nøsteboden. Og med et slikt avspark, så er det jo 

klart at våre trofaste medlemmer og musikk-venner lurer på hva som kommer videre.                       

Og det kan jeg bare si med en gang – det blir en heftig musikk-vår!! 

Gå inn et annet sted på siden her og se hva vinter/vårsesongen har å by på!!  

Først og fremst møtes vi allerede nå på onsdag 06.02.19 kl. 19.00 for en knall musikk kveld. 

Surprise spiller villig litt lengre enn det som var tenkt, siden vi har fått sykdomsfrafall fra 

Echoes – og våre ønsker om riktig God Bedring går selvfølgelig til Roffa, trommisen om må 

følge kvelden fra Haukeland Sykehus! 

Surprise tar dette på strak arm --- og vi vet jo at vi kan glede oss - Erik og co. er en 

reinspikka musikalsk opptur, og når vi så kan glede oss til Helge Nilsen (Bergen Beat stjerne 

og legendarisk artist innenfor bergensk populær musikk historie) og Stein Hauge (også en 

kjent og kjær Bergens artist) som avslutning på kvelden – med intet mindre enn Everly 



Brothers Show – ja da har vi fått både i pose og sekk – og det er bare en ting å si: 

Velkommen på Bergen Beat Club på Nøsteboden på onsdag kl. 19.00. 

Kommer tilbake til denne kvelden i neste Nyhetsbrev! Følg med!  

 

Kom tidlig folkens! Mirela og co. vil holde Elgen åpen fra ca. 17.00 – så mens vi venter på å 

komme inn i musikkrommet kl. 19.00 – så kan folk ta seg et glass av ett eller annet som de har 

lyst på inne på Elgen. 

Ingen tvil om at vi gleder oss til ny klubbkveld på BBC og Nøsteboden – og nyt hvert sekund 

folkens – kjenn på stemning og samvær, musikk og kos. 

Det ringer ennå i minnet, de kloke ordene fra Kim Larsens: 

This Is My Life – This Is My Time.  

 

Takk til alle som er med på å gjøre våre klubbkvelder uforglemmelige! 

Takk til publikum- dere er toppen!! Takk til musikerne – dere er i hvert fall toppen! Takk til 

Mirela med mannskap og takk til Nøsteboden – vi føler oss trygg og hjemme hos dere, takk til 

lydfolkene som er like innstilt på korrekt lyd til hver enkelt musiker, og som en helhet ut til 

oss som hører på – alltid!! Takk til våre frivillige hjelpere som sørger for at klubbkveldene 

blir avviklet knirkefritt og de av våre styremedlemmer som legger ned timer, dager, uker, 

måneder og år i intenst og helhjertet arbeid for klubben og for våre medlemmers og venners 

beste! TAKK! Og takk til Vemund som sørger for at vi får med oss minner fra hver eneste 

klubbkveld …….  

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! 

 



På denne kvelden hadde vi besøk av 71 medlemmer og 60 ikke medlemmer – Totalt: 131 stk.  

 

Mailadr: bbc.post@1337.no  

Hjemmeside: www.bergenbeatclub.com                                 

Vi snakkes på onsdag!! 

Berit                                                                                            Bergen 04.02.19       

Sekretær i BBC                                                                   
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