NYHETSBREV MARS 2019
Hei igjen alle musikk-elskere!
April !! April – som er den midterste måneden av våren!! Vår!! Vel – da gjenstår
det å se om få dager om været og vårfølelsen innfinner seg! Noe som i alle fall er
sikkert er at første onsdagen i hver måned er det klubbkveld på Bergen Beat
Club på, og den yre, spente, varme og beste følelsen – den endrer seg ikke – den
er den samme hver klubbkveld, helt uavhengig årstiden utenfor.
Som vanlig gleder vi oss til ny spennende klubbkveld – og med forventninger om
at de som skal rocke oss denne kvelden gjør oss glade og giret og sørger for
musikalsk vårstemning – og det gjør de!
KATSH
Først ute er et kjært gjensyn – hyggelige, kjekke og alltid positive KATSH,
bandet som har spunnet sitt navn ut ifra forbokstavene i navnet til alle bandmedlemmene.

Se bare her:
K – Knut Hvidsten – bass/vokal
A – Audun Aadnevik – trommer
T – Tore Fyllingen – gitar/vokal
S – Svein Arne Østensen – sologitar
H – Haakon Meitzner – vokal/gitar
Denne gjengen har vi hatt gleden av å nyte ganske mange ganger i Bergen Beat
Club – og de er alltid velkommen tilbake.
Denne gangen hadde de en aldri så liten overraskelse på lur – og det fikk
publikum til å sperre både øyne og ører opp!!

Marita Scott – datter av legendariske Clive Scott – søster til Claudia Scott –
oppvokst med musikk, morgen middag og kveld – og her hører vi det fra første
tone --- det er noe medfødt, noe som ikke kan læres – «It runs in the family» og
Marita turnerer dette selvfølgelig og profft –
For det første er det helt herlig å se en dame på scenen – attpåtil en som kan
synge – og det er ikke til noen som helst forkleinelse for våre supre «rockegutter» som vi forguder – men det er litt forfriskende å ha en skjønn jente på
scenen --- sånn innimellom!!
Marita sang Dreams, Go Your Own Way, Hedonism og Stop Draggin’ My Heart
Around.
KATSH leverte flotte låter, flere av de sånne som vi aldri får nok av – som Black
Magic Woman, My Back Pages (mmmmm) pluss låten som Haakon og co avsluttet
med, og som vi alle kan skjønne så inderlig godt og som vi stemmer i med full
styrke: Rockin’ In The Free World!

Så takk til KATSH og Marita – vi digget dere!

RIFF
Ganske fiffig navn på en ganske fiffig gruppe, som bidro med mye flott musikk,
med både Rolling Stones og Beatles rikelig representert i et ganske så velkjent,
men underholdende repertoar.
Jan Henrik Haugsøen lot også bandet presentere et par av hans selvkomponerte
låter med norsk tekst. Utrolig bra – veldig godt å høre tekster på morsmålet av
og til.
Foruten Jan Henrik på vokal og gitar utgjør disse guttene resten av RIFF: Rune
Kristensen – keyboard/sang, Terje Nilsen – gitar/sang, Tom Nilsen –
trommer/sang, Stig Skauge – bass/sang.

De var virkelig gode, disse folkene her! Jan Henrik med sikker, stø og bærende
vokal, brødrene Nilsen, Tom og Terje som synger, trommer og spiller gitar med
humør og innlevelse, Rune Kristensen på keyboard og Stig Skauge på bass, gir et
solid inntrykk.

Harmony-vocal får virkelig mening i denne gjengen her – tett og flott vokal som
kler låtene og hever denne rekken av god-låter, bare se: bl.a.:
Please Please Me, This Boy, Dead Flowers, Wild Horses, I’ve Gotta Get A
Message To You (nyyyyyyyydelig!!)

Så fortsetter de inn i slutt sekvensen med Rockin’ All Over The World- og
avslutter med en imponerende utgave av Comfortably Numb!!
Kan bare si en ting – at både jeg og resten av publikum var «Comfortably
Pleased» med god underholdning, god musikk, samspill på topp og nydelig
repertoar!
Takk RIFF!
Pause!!

I en velkommen pause mellom musikk-sett, får vi hilst på venner, besøkt

toalettet, trukket «frisk» luft (med filter) klemt litt, slarvet, brent kortet litt
hos Mirela og andre kjekke damer som etter hvert kjenner oss igjen (selvfølgelig
for vi har vært der opptil flere ganger på et par timer) og som vet nøyaktig hva
vi skal ha og som klarer å holde på smilet selv når jeg bestiller en kopp kaffe!
Sånn er det når man kommer med sjåfører eller avholdsfolk!
Men at vi koser oss!! Ja – det gjør vi – Nøsteboden er vårt trygge, gode
«onsdagshjem» - første onsdag i hver måned – klubben vokser, vi får flere
medlemmer og dermed flere venner, hele atmosfæren på dette stedet trekker
oss inn – det ligger i veggene – det henger PÅ veggene – og dette stedet kan
være stolt av at de er hjem for Norges beste musikk klubb – Bergen Beat Club.
Og da var pausen slutt så vi trøkker oss frem til plassene våre, vi som har
sitteplasser da, og på scenen får vi Lotus som avslutter denne klubbkvelden 6
mars 2019.
LOTUS
Nydelig navn til tøff gjeng – og Lotus er på plass med sine lett iørefallende låter,
som helt programmessig starter med Iron Horse, og med vedvarende energi og
engasjement fortsetter Lotus i kjent stil og trekker oss gjennom den lett
gjenkjennelige rekken av kjente hit låter som Who’ll Stop The Rain, I’m A
Believer, Heart Of Gold, Ray Of Sunshine, Midnight Special, Hey Tonight og
avslutningsvis – Soldier Of Fortune.

Denne gruppen gjør det alltid like bra på våre klubbkvelder, sjarmerende, blide
og utrolig dyktige i sin sjanger – publikum er med – aldri dødpunkter og disse
«glade guttene» heter, nærmere bestemt:
Arne Løvaas – bass/sang, Johnny Jensen – tangenter/sang – Lennart Beijer –
Trommer, Ove Åland – gitar/sang, Yngve Åland – gitar/sang

Kanonbra avslutning på nok en vellykket klubbkveld – og mens vi forlater
Nøsteboden for denne gang –
så har vi allerede fått med oss at neste klubbkveld er 3 April – med knall
underholdning av
Mersey Team – UB 60 og Geri & The Atrics!!

Det klages ofte over at tiden går så fort – men med slike aspekter, så går den jo
nesten ikke fort nok!!

Og hva har skjer ellers??? Tja – vi var kommet til den måneden da denne klubben
skal ha årsmøte – det er jo noe å se frem til – og denne klubben har hatt mye
fremgang og «nytt» i det siste året!!
Våre eminente musikere får betaling for hver gang de er på scenen på en
klubbkveld for BBC! Dette skjedde fra April 2018!!
Stor begeistring hos musikerne – og for alle de som har vært på noen, eller alle
våre klubbkvelder, vet hvor inderlig vel fortjent dette er!!
Medlemsmassen øker!! Mange oppdager hvor de har lyst å tilbringe første
onsdagskvelden i hver måned – og da er det både fornuftig økonomisk å være
medlem av klubben – kr. 250,- pr. år i medlemskap – KUN kr. 100,- for ¨å komme
inn på klubbkveldene – skal ikke mange besøkene til for at DET lønner seg!
Billig investering i mental musikk-helse, helsebot for frynsete nerver,
arbeidspress, restskatt, dårlig råd og, innimellom, tunge dager, disse timene gir
oss det vi trenger av varme, vennskap, sosialt samvær og påfyll av vår felles
yndlingsmusikk.
Vi har fått ny hjemmeside!! www.bergenbeatclub.com
Et stort løft ift den gamle, som virkelig var moden for skroting. Håper dere
besøker hjemmesiden vår ofte – les om klubben, om hva som kommer, hva som
skjer – les historikk og Nyhetsbrev – se bilder. Og vi vil gjerne ha en ennå mer
levende side – har du bilder eller historier, spørsmål eller noe å fortelle – vi
ønsker å høre fra alle våre medlemmer, musikkvenner, musikere osv. som er med
på å gjøre denne klubben legendarisk!
Ikke noe problem å komme frem til oss – send en mail til beritsf@gmail.com –
eller bbc.post@1337.no

Våre arrangementer, inkl. klubbkveldene er knall-suksesser!! Vi nevner spesielt
«Statsraad Lehmkuhl cruiset» i Juni 18 – som var stormende jubel fra
begynnelse til slutt! Så populært at dette gjentar vi i år!! Allerede utsolgt, så
her er det bare å håpe på ennå mer!! Takk til arrangements-magikeren Per Håkon
Kjærstad!!
Med fare for å gjenta meg selv, så minner jeg dere alle igjen på dette:
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!

Og ikke glem dette: Støtt de som støtter oss!!

Flotte tilbud fra to av våre sponsorer!

Da er Nyhetsbrevet over for denne gang!! HUSK at dette er det forsinkete
Nyhetsbrevet fra MARS!! Det neste Nyhetsbrevet kommer i slutten av denne
mnd (April)!!

Bergen Beat Club øsker ALLE våre medlemmer, musikkvenner og musikkelskere

GOD PÅSKE!

Berit

