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Møde torsdag d. 9. januar  
Husker du – kære Hemingwayer – foredraget om 
James Bond / november 2018, hvor Finn Orbe og 
Jan Haugvik fra Hemingway Club/Gentofte havde 
en super gennemgang af hele Bond-sfæren over 2 
møder. Efterfølgende har Finn været i klubben og 
fortalt om olieudvinding. Men i torsdags var de 
begge i klubben med endnu et super foredrag om 
emnet The Beatles. Begge imponerede med deres 
viden og interesse for The Beatles og deres musik, 
og det var en interesse de begge havde haft lige fra 
ungdommen af. Vi hørte om, hvordan gruppen 
opstod i Liverpool, om gruppens tid i Hamborg, og 
deres manager Brian Epstein og hans betydning for 
deres udvikling – markedsmæssigt, men også den 
musiske del. ”Disse pæne unge drenge” – 
pladeselskabet Parlophone, højre-/venstrehåndet 
guitarer, accorder med instrumental underlag.... alt 
sammen fortalt med en stor musisk kyndighed og 
viden – opsamlet lige fra dengang begge d’herrer 
var unge. Og så en masse melodier.  

Vi glæder os til næste møde med alle – både Finn og Jan – og the Beatles. 
 
 

 

Finn og Jan med plakat fra 
Beatles koncerten i K.B.Hallen 
4. juni 1964 – med autografer 
af de 4 unge ”drenge”  
(ses tv for ”THE”) 

 
 

 

 

Redaktionen har modtaget et indlæg fra en Beatles fan – Johnny, han har alle 
Beatles indspildningere + diverse særudgaver. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beatles dagen blev sluttet af med at alle sang med på ”Yellow submanrine”  
– det lød af noget – meget mere – næste gang. 

 

Torsdag d. 13. februar har vi planlagt møde i Synagogen // Krystalgade.          .  
Tilmelding: 100.- for adgang + spisning - på netbank inden den 31. januar.        .  
OBS.: Af sikkerhedsmæssige årsager er der kun adgang for de, der er tilmeldt.  . 
Vi skal alle sikkerhedstjekkes inden ankomst. Nærmere om program følger.      . 
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The Beatles var en af de mest ind-
flydelsesrige musikgrupper nogensinde. 
Udover at være en kommerciel kæmpe-
succes var gruppen også stilsættende, 
hvad angår design, markedsføring og 
musikalitet. Gruppen bestod af John 
Lennon, Paul McCartney, George 
Harrison og Ringo Starr, og blev dannet 
i Liverpool. Gruppens primære sang-
skrivere var Lennon og McCartney, der 
sammen og hver for sig skrev en lang 
række hitsange. 
Gang på gang igennem deres karriere 
flyttede gruppen grænserne for, hvad 
der var muligt inden for  populær-
musikken. Gruppen blev i starten 
betragtet som et teenagefænomen med 
vildt hår og skrigende fans. Deres turné-
er blev meget kaotiske pga. horder af 
fans som blokerede lufthavne og gader, 
når gruppen besøgte en by. Årene fra 
1963 til 1966, hvor gruppen toppede sin 
turnevirksomhed, var højdepunktet 
i Beatlemania (Beatle-galskaben), som 
medierne døbte fænomenet. 

 

 

 

3 glade fødselarer – på én gang – med  
åben bar på disken og wienerbrød.  
Det er hårde betingelser – for os andre ! 
Tillykke til Claudius, Kjell og Kurt i 
nævnte rækkefølge. 
 

 

 

MobilePay !  Vi har hidtil kunne 
betale med MobilePay, hvor vi har 
benyttet en privat konto.  
Det kan man ikke som forening.  
Så skal man have en særlig konto 
 – og det er meget besværligt at oprette. 
Så indtil videre har vi lukket vor 
MobilePay. Brug  Netbank. 
 
 
 

 
 
 
 
Mogens //4045 2210  


