


MADAM FELLE
Restaurant, Bar & Konsertscene. Hjemmelagede Hamburgere & 
Spare Ribs er våre spesialiteter. Konserter ukentlig, som regel  
hver torsdag, fredag & lørdag. Hver onsdag har vi Jamsession. 

FORSALG AV BILLETTER
Posten, Narvesen, 7/11, www.billettservice.no, 815 33 133,  
Grieghallens Billettkontor: 55 21 61 50. Studentbevis &  
medlemskort gir rabatter. Vi selger også billetter i døren.

KOMBINER KONSERT MED MIDDAG & ORKESTERPLASS
Bestill bord & middag så får du ekstra god konsertopplevelse.  
Pris fra kr 385 pr person inkl billett.  
Se menyene & bestill på madamfelle.com

BLI MEDLEM
Kjøp medlemskort og du får medlemspris på alle konserter,  
20% rabatt på mat & drikke samt unike medlemstilbud.  
Medlemskortet koster kr 300 og er gyldig 1 år fra kjøpsdato.  
Kjøpes i baren på Madam Felle.

ÅPNINGSTIDER
man - tirs 12:00 - 22:00 
ons - tors 12:00 - 01:00 
fre - lør  12:00 - 02:00
søn 12:00 - 20:00 

Velkommen til Madam Felle



.com

    

Felle
    

Felle
Madam hjemmeside

wwww.madamfelle.com

facebook
wwww.facebook.com/MadamFelle

tripadvisor
wwww.tripadvisor.com/Madam-Felle

bergen numbers
wwww.madamfelle.no/film

bordbestilling 
wwww.madamfelle.no/bordbestilling



ONS 03 JOHN FULLBRIGHT (US) 21:00 200/240
FRE 05 THE ROLLING CLONES 22:30 140/170
LØR 06 THE ROLLING CLONES 22:30 140/170
ONS 10 MF JAM: SKÚLI MENNSKI (ICE) 21:00 GRATIS
FRE 12 HIGH RED 22:30 140/170
LØR 13 REIDAR & DE 22:30 140/170
ONS 17 MF JAM: SONDRE & HANS FEN. ORK. 21:00 GRATIS
TOR 18 DAN BAIRD & HOMEMADE SIN (US) 21:00 220/260
FRE 19 HUNGRY JOHN BAND 22:30 130/160
LØR 20 DEMOLITION BAND - 10ÅRS JUBILEUM 22:30 130/160
ONS 24 MF JAM: JIM SHEARER (UK) 21:00 GRATIS
TOR 25 STURGILL SIMPSON (US) 21:00 200/240
FRE 26 BBRC: BUZZ OF TROUBLE 22:30 100/150
LØR 27 MK’S MARVELLOUS MEDICINE 22:30 130/160

SEP

ONS 01 MF JAM: NINJA KINE 21:00 GRATIS 
TOR 02 MY DARLING VALENTINE (UK) 21:00 150/180
FRE 03 VELDIG RESPEKTABLE MENN 22:30 220/290
LØR 04 VELDIG RESPEKTABLE MENN 22:30 220/290
ONS 08 MF JAM: JENNY AUGUSTA ENGE 21:00 GRATIS 
TOR 09 PAAL FLAATA 21:00 190/220
FRE 10 FINN KALVIK 22:00 200/240
LØR 11 CHRIS THOMPSON / MADS ERIKSEN 22:30 250/290
ONS 15 MF JAM: TIEBREAKER 21:00 GRATIS 
TOR 16 SHAUN BARTLETT 21:00 150/180
FRE 17 TOB feat BUDDY WHITTINGTON (US) 22:30 140/170
LØR 18 MELDERSKIN 22:30 130/160
ONS 22 MF JAM: DRUSAR 21:00 GRATIS
TOR 23 THE DEL-LORDS (NYC) 21:00 220/260
FRE 24 BENDIK BRÆNNE 22:30 130/160
LØR 25 PURPLE HEEP 22:30 140/170
ONS 29 MF JAM: MOLLY GOGO 21:00 GRATIS
TOR 30 MARY GAUTHIER (US) 21:00 200/240
FRE 31 BBRC: MISS B & THE BLUECATS 22:00 100/150

OKT



LØR 01 EL REGN 22:30 150/180
ONS 05 MF JAM: ELIN SOFYE 21:00 GRATIS 
TOR 06 CHRISTIANSSAND ENSEMBLE 21:00 150/180
FRE 07 STEFAN SUNDSTRÖM (S) 20:00 200/250
FRE 07 ORBO - RELEASE 23:00 140/170
LØR 08 GINA ASPENES 22:30 150/180
ONS 12 MF JAM: SPITFIRE 21:00 GRATIS 
TOR 13 TRANG FØDSEL - AKUSTISK 21:00 200/250
FRE 14 VIDAR JOHNSEN BAND 22:30 250/290
LØR 15 VIDAR JOHNSEN BAND 22:30 250/290
ONS 19 DSOTW - THE WALL 21:00 200/250 
TOR 20 DSOTW - WISH YOU WERE HERE 21:00 200/250
FRE 21 DSOTW - BEST OF - VOL 1 22:30 250/290
LØR 22 DSOTW - BEST OF - VOL. 2 22:30 250/290
ONS 26 MF JAM: STILL SHAKING 21:00 GRATIS
TOR 27 STORM WEATHER SHANTY CHOIR 21:00 180/220
FRE 28 BBRC: BB LYNGS BLUESBAND 22:00 100/150
LØR 29 DAG BERGESEN BAND 22:30 150/180

NOV

ONS 03 JAN EGGUM 21:00        395
TOR 04 JAN EGGUM 21:00        395
FRE 05 JAN EGGUM 21:00        395
LØR 06 JAN EGGUM 21:00        395
ONS 10 JAN EGGUM 21:00        395
TOR 11 JAN EGGUM 21:00        395
FRE 12 JAN EGGUM 21:00        395
LØR 13 JAN EGGUM 21:00        395
ONS 17 MADAM FELLES JULEJAM 21:00 GRATIS
TOR 18 ORBOS 10th XMAS EXTRAVAGANZA 20:00 250/290
FRE 19 MIKE PETERS (UK) 20:00 180/220
FRE 19 GENTLE GROOVE 23:00 140/170 
LØR 20 MIKE PETERS (UK)   20:00 180/220
LØR 20 GENTLE GROOVE 23:00 140/170
FRE 26 BBRC JULEJAM 22:00 100/150 
LØR 27 DVERGER & GLØGG 22:00 180/220

DES
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THE ROLLING CLONES
The Rolling Clones er Norges lengstlevende ”tribute band”, 
startet i februar 1982 av Mads Eriksen og Bård Ose. Ban-
det er etter publikums mening bedre enn originalene. I til-
legg er de yngre og billigere.  The Rolling Stones har fått 
kritikk for billettprisene til konsertene i London og USA. Vi 
kan garantere at billettprisen på Madam Felle er langt la-
vere, og at publikum vil få full valuta for hver eneste krone.

JOHN FULLBRIGHT (US)
Dette er en ung artist som bærer en tung bør. Han er født i 
Woody Guthries hjemtrakter nær Okemah i Oklahoma, og 
han sammenlignes med de aller fremste representantene 
i den store og litt uformelige americana-sjangeren. Navn 
som salige Townes Van Zandt, Steve Earle via smått my-
tiske Ryan Adams dukker opp når 26-åringen John Full-
bright skal beskrives.

HIGH RED
Bandet High Red har rekordraskt rukket å bli en yndling 
både blant anmeldere og i bransjen for sine energiske og 
imponerende konserter. Etter at det kritikerroste albumet 
ble sluppet i september 2013, har High Red stor suksess 
både på livemarkedet og også i eventbransjen. High Red 
med vokalist Adam Douglas i spissen står for originalskre-
vet soul&RnB av høy internasjonale standard.

MADAM FELLES JAMSESSION
Vi kjører Jam Session hvor Bergens Jamkonge David  
Pavels styrer skuta mot nye høyder av magiske musi-
kalske øyeblikk.  Både unge Up & Coming såvel som 
etablerte artister og band er booket inn. De starter kvel-
den med ekslusive intimkonserter på ca 45 minutter.  

Kveldens artist: Skúli Mennski (ICE)

REIDAR & DE
Vi gleder oss til gjensyn med bergensheltene:

Reidar Brandsrud – Vokal & Gitar
Rune Sandland – Gitar
Ove Gaassand – Hammond Orgel
Baard Hansen – Trommer
Ove Jansen – Bass
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DAN BAIRD & HOMEMADE SIN (US)
Tidligere Georgia Satellites-frontmann Dan Baird er på vei 
til Norge igjen, og det er bare å glede seg til en solid dose 
kompromissløs, ujålete og svett rock’n’roll.
I kompaniskap med sine gamle satellitt-venner Keith 
Christopher og Mauro Magellan samt gitarfantom Warner 
E. Hodges fra Jason & The Scorchers, utgjør Dan Baird & 
Homemade Sin et av de tøffeste rockebanda på planeten.

MADAM FELLES JAMSESSION
Vi kjører Jam Session hvor Bergens Jamkonge David  
Pavels styrer skuta mot nye høyder av magiske musi-
kalske øyeblikk.  Både unge Up & Coming såvel som 
etablerte artister og band er booket inn. De starter kvel-
den med ekslusive intimkonserter på ca 45 minutter.  
 Kveldens artist: Sondre & Hans Fenomenale Orkester

DEMOLITION BAND - 10ÅRS JUB.
Alt har en start og en slutt! I år er det 10 år siden De-
molition Band startet sin hyllest til musikken til Sting & The 
Police. I anledningen dette jubileet inviterer bandet med 
seg noen av landets beste vokalister som gjester, deriblant 
fantastiske Eirik Søfteland, for å gjøre sine tolkninger av 
kjente og kjære låter av Sting.

HUNGRY JOHN BAND
John Magnar Bernes – bedre kjent som Hungry John – har 
viet sitt liv til bluesens tjeneste. Siden midten av 60-tallet 
har han reist land og strand rundt for å spre sitt blåtone-
budskap. Han er en av de virkelige store sliterne i norsk 
musikkliv, en veteran som nyter respekt langt utover lan-
degrensene for sin livslange, lidenskapelige innsats for 
musikken som ligger hans hjerte nærmest – blues.

MADAM FELLES JAMSESSION
Vi kjører Jam Session hvor Bergens Jamkonge David  
Pavels styrer skuta mot nye høyder av magiske musi-
kalske øyeblikk.  Både unge Up & Coming såvel som 
etablerte artister og band er booket inn. De starter kvel-
den med ekslusive intimkonserter på ca 45 minutter.  
 Kveldens artist: Jim Shearer (UK)
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BBRC: BUZZ OF TROUBLE
Bergensbaserte Buzz Of Trouble er en kvartett som spiller 
rocka blues med en funky vri, bandet har bena plantet godt 
i bluesens røtter men samtidig tolker musikksjangeren på 
sin egen måte og gjør den på sin energiske,swingende og 
melodiøse måte. Bandet spiller en blanding av egne låter 
men gjør og cover av blant annet The Paladins, Vidar Busk 
og Kenny Wayne Shepperd for å nevne noen.

STURGILL SIMPSON (US)
I en tid der mye av countryen som kommer ut av Nashville 
er skrevet av de samme låtskriverne, produsert av de sam-
me produsentene og spilt inn av de samme studiomusiker-
ne – til et ofte generisk og blankpolert produkt – så er det 
deilig når det dukker opp en rufsete type som viser fingern 
til hele etablissementet og går mot strømmen.

MADAM FELLES JAMSESSION
Vi kjører Jam Session hvor Bergens Jamkonge David  
Pavels styrer skuta mot nye høyder av magiske musi-
kalske øyeblikk.  Både unge Up & Coming såvel som 
etablerte artister og band er booket inn. De starter kvel-
den med ekslusive intimkonserter på ca 45 minutter.  
 Kveldens artist: Ninja Kine

MK’s MARVELLOUS MEDICINE
I vinter har hun og trioen skapt begeistring med sin blue-
sete og groovy gitarrock rundt omkring på vestlandet og i 
hovedstaden. I sommer blir bandet å finne på program-
met til Notodden Bluesfestival, Fjellparkfestivalen, Bergen 
Tall Ship Races og på Øya-Festivalens Klubbdag. Den 
hardt-arbeidende powertrioen er også plateaktuelle. 

MY DARLING CLEMENTINE (UK)
After a year of touring  the UK, America, Canada and 
Scandinavia, Oct 2013 sees My Darling Clementine re-
lease their 2nd album, “The Reconciliation?”   Recorded 
at the renowned Sheffield studio, Yellow Arch, it features 
12 new, stunning duets, plus special guest appearances 
from Kinky Friedman, The Brodsky Quartet  & The Richard 
Hawley band.
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MADAM FELLES JAMSESSION
Vi kjører Jam Session hvor Bergens Jamkonge David  
Pavels styrer skuta mot nye høyder av magiske musi-
kalske øyeblikk.  Både unge Up & Coming såvel som 
etablerte artister og band er booket inn. De starter kvel-
den med ekslusive intimkonserter på ca 45 minutter.  
 Kveldens artist:  Jenny Augusta Enge

VELDIG RESPEKTABLE MENN
Frode Alnæs og De Musikalske Dvergene nok en gang 
har slått seg sammen for å hylle sine helter. Frøet ble sådd 
en lørdagskveld i fjor høst. Dvergene sto på scenen og 
Frode Alnæs dukket opp aldeles uanmeldt og hoppet rett 
inn andre settet. De besluttet der og da å prøve å finne 
tid og anledning til en svulmende utbåsning for å hylle det 
de mener er tidenes aller beste rockeband – The Kinks!

FINN KALVIK
Finn Kalvik kom tilbake for fullt med suksessalbumet 
«Imellom to evigheter» høsten 2000 – den gang hans 
første album på fem år. Med over 20.000 solgte album 
befestet Finn Kalviks stilling som Norges rikstrubadur. Si-
den 2000 har Finn Kalvik solgt over 120.000 av sine nye 
utgivelser i Norge.

PAAL FLAATA
Den 26. september slippes det nytt album, ”The Songs Of 
Mickey Newbury» Flaata er kjent for sin usedvanlig vakre 
stemme og storslagne vokalprestasjoner. I ti år frontet han 
bandet Midnight Choir. I disse årene rakk Midnight Choir 
å gi ut fem plater og to samlealbum. Spellemannpris fikk 
de for «Amsterdam Stranded» i 1998. Som soloartist har 
Flaata gitt ut til sammen fem album.

THOMPSON / ERIKSEN BAND
Chris var vokalist og frontfigur i det legendariske bandet 
“Manfred Mann’s Earth Band”. På repertoaret står selvføl-
gelig en rekke Manfred Mann-klassikere. Både “Davy’s On 
The Road Again”, “Blinded By The Light”, “Mighty Quinn”, 
“For You”, “Questions” og “Redemption Song”
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SHAUN BARTLETT
Shaun Bartlett sang seg inn i mange stuer og hjerter med 
en stemme så vakker og varm at fire av Norges aller stør-
ste artister ble sittende med hakeslepp i beste sendetid. 
Kombinert med en sjelden magnetisk tilstedeværelse og 
formidlingsevne ble denne norsk-britiske artisten en umid-
delbar favoritt på ’The Voice’ i 2012. 

MADAM FELLES JAMSESSION
Vi kjører Jam Session hvor Bergens Jamkonge David  
Pavels styrer skuta mot nye høyder av magiske musi-
kalske øyeblikk.  Både unge Up & Coming såvel som 
etablerte artister og band er booket inn. De starter kvel-
den med ekslusive intimkonserter på ca 45 minutter.  
 Kveldens artist:  Tiebreaker

MELDERSKIN
Melderskin ble dannet i 2009. Første innspilling ble gjort i 
Grieghallen lydstudio med Pytten bak spakene. Her ble det 
gjort to singler samt tilhørende video. Full CD ble innspillt 
2011 i Demnigen lydstudio med Eirik Grønner som med-
produsent. Fra albumet Long way home ble tittelsporet 
”This is the time” spillt mye på NRK Hordaland.

TOB feat BUDDY WHITTINGTON (US)
Guttene ynder å kalle Madam Felle ”sitt 2 hjem”, og det 
har vært et selvfølgelig ønske for bandet å slippe platen 
der. Og igjen sammen med den amerikanske gitarlegen-
den, Buddy Whittington. 15 år som gitarist i John Mayall 
& The Bluesbreakers. Han har delt scene med størrelser 
som Eric Clapton og Gary Moore… Og nå altså i herlig driv 
og samarbeid med Trond Olsen Band!

MADAM FELLES JAMSESSION
Vi kjører Jam Session hvor Bergens Jamkonge David  
Pavels styrer skuta mot nye høyder av magiske musi-
kalske øyeblikk.  Både unge Up & Coming såvel som 
etablerte artister og band er booket inn. De starter kvel-
den med ekslusive intimkonserter på ca 45 minutter.  
 Kveldens artist:  Drusar
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BENDIK BRÆNNE
Vi er ikke alene om å ha blitt blåst av banen da vi hørte 
debutalbumet til unge Brænne i 2013. Opptil flere av lå-
tene fra ”How To Fake It In America” ble listet på radio, 
albumet ble belønnet med Spellemannpris, og Brænne ble 
raskt booket til Øyafestivalen. I etterkant har Bendik rukket 
å slippe den hjemmesnekrede EP’en Aloha From Torshov.

THE DEL-LORDS (NYC)
The Del-Lords omtales av kritikere som et av de beste roc-
keband på 1980-tallet. Modellert på britiske band i 1960 
som brukte flere sangere - The Kinks , Beatles , The Who. 
Kempners visjon var å skape et band med fire sangere, 
noen sa de var som et ”East Coast Beach Boys .

MADAM FELLES JAMSESSION
Vi kjører Jam Session hvor Bergens Jamkonge David  
Pavels styrer skuta mot nye høyder av magiske musi-
kalske øyeblikk.  Både unge Up & Coming såvel som 
etablerte artister og band er booket inn. De starter kvel-
den med ekslusive intimkonserter på ca 45 minutter.  
 Kveldens artist:  Molly Gogo

PURPLE HEEP
Bandet har etterhvert blitt en publikumsfavoritt, ikke rart, 
bandet leverer musikken fra to av 70-tallets største engel-
ske rockeband med stor presisjon. Hele veien fra de voka-
le utfordringene, Purple og Heep hadde vel to av de beste 
vokalistene på den tiden i Ian Gillan og David Byron, og 
til det instrumentelle, viser bandet at de kan matche sine 
idoler. Idag, kanskje levere enda bedre!

MARY GAUTHIER (US)
Mary Gauthier har levd livets harde skole. Hun forlot sitt 
hjem i Louisiana og dro til Nashville som tenåring, der 
hun i mange år levde blant prosituerte, drag queens og 
narkomane. Hennes sanger har blitt lovpriset av storheter 
som både Bob Dylan og Tom Waits, og på produsentsiden 
finner man navn som Jimmy Buffett, Blake Shelton, Boy 
George, Tim McGraw og Candi Staton for å nevne noen.
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EL REGN
Noen skaper trender, andre følger dem. Og så har du de 
som graver ut sin helt egen ukopierbare nisje. Slik er det 
med Bergens egne Elektrisk Regn (El-Regn). Bandet, som 
ble startet av frontfigur, vokalist, gitarist og låtskriver Den-
nis Reksten i 1978, er en institusjon i rockebergen som 
aldri har sluttet å inspirere. 

BBRC: MISS B & THE BLUECATS
Miss B & The bluecats ble dannet av godt etablerte mu-
sikere fra Jæren, januar 2012. Selv om bandet er relativt 
ferskt så har de allerede rukket å spille på flere bluesklub-
ber, bluescruise og festivaler på vestlandet, med stor suk-
sess. De spiller blues/soul inspirert av Etta James, Koko 
Taylor, Ana Popovic og Beth Hart for å nevne noen.

CHRISTIANSSAND ENSEMBLE
I snart 13 år har CSSE bergtatt det langstrakte land, de 
har spilt seg til blods og venns med store og små steder. 
Veien fra lobbyorkester til publikumsmagnet har vært lang 
og brokete. Etter et firesifret antall konserter og tre plate-
innspillinger, kom det etter hvert så etterlengtende spørs-
målet: Kan vi ikke skrive musikken selv?  Resultatet er 
platen Etterskjelv.  

MADAM FELLES JAMSESSION
Vi kjører Jam Session hvor Bergens Jamkonge David  
Pavels styrer skuta mot nye høyder av magiske musi-
kalske øyeblikk.  Både unge Up & Coming såvel som 
etablerte artister og band er booket inn. De starter kvel-
den med ekslusive intimkonserter på ca 45 minutter.  
 Kveldens artist:  Elin Sofye

STEFAN SUNDSTRÖM (S)
’The King of Visepop’ er på farten igjen.
Stefan Sundström har meninger om mangt og mye. Selv 
etter noen års frivillig eksil i Nord- Norge er hans blikk på 
samfunnet fortsatt like sterkt. Lite har, i hans øyne, foran-
dret seg og dermed er grunnlaget for nye låter lagt.

OBS! Konsertstart kl 20:00
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GINA ASPENES
Vinner av Spellemann 2013 for albumet «Inertia» i katego-
rien Blues. Gina Aspenes har en av vestlandets vakreste 
og mest sjelfulle stemmer. 18 oktober 2013 kom hen-
nes debutalbum «Intertia» – en tittel som er inspirert av 
Newtons første lov – loven som sier at ting er som de er i 
kraft av seg selv. 

ORBO - RELEASE
“Safe & Sound” er albumet som følger opp EP’en “Man 
O’ War” utgitt tidligere i år. Tolv låter, hvorav Ole Reinert 
Berg-Olsen er låtskriver på elleve av dem. Albumet er pro-
dusert av ham og longshot Reidar F. Opdal. Albumet er 
en klassisk blanding av britisk og amerikansk rock. Eirik 
Larsson på bass og amerikanerne Angela Primm og Gayle 
Mayes på backingvokal.

TRANG FØDSEL - AKUSTISK
Se for deg at du sitter sammen med dine beste venner på 
et svaberg. Sola går ned i horisonten og lukten fra grillen 
begynner så smått å forsvinne.Rundt deg høres latter og 
prat fra folk som hygger seg sammen i de sene nattesti-
mer. Fra Radioen triller toner fra Trang fødsels siste pla-
te, og alt du kan tenke er at dette øyeblikket er perfekt...”   

MADAM FELLES JAMSESSION
Vi kjører Jam Session hvor Bergens Jamkonge David  
Pavels styrer skuta mot nye høyder av magiske musi-
kalske øyeblikk.  Både unge Up & Coming såvel som 
etablerte artister og band er booket inn. De starter kvel-
den med ekslusive intimkonserter på ca 45 minutter.  
 Kveldens artist:  Spitfire

VIDAR JOHNSEN BAND
Etter 2 utsolgte hus i januar i år er Vidar Johnsen tilbake 
i sitt andre hjem, Madam Felle. Han tar med sin rykende 
ferske single sluppet i begynnelsen av september. ”Kim va 
der for deg” Orginalbandet på plass med Karl Oluf Wen-
nerberg (A-Ha, Secret Garden) på trommer, Kjell Harald 
Litangen (A1, Lilolido) på gitarer og David E Fjelde (A1, Li-
dolido) på bass. Og Norges feteste vokalist i front selvsagt!
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Dark side of the Wall (DSOTW) har med sitt kritikerroste multimediashow 
med samme navn, markert seg som Norges ledende Pink Floyd-tolkere.  
Showene er sett av over 40 000 publikummere i Norge!

I anledning Roger Waters’ konsert i hjembyen Bergen 2007 fremførte DSOTW hele klassike-
ren ”Pink Floyd - The Wall” som første band i Norge! Roger Waters og bandet hans dukket 
uventet opp på konserten og ”skrøt Dark side of the Wall opp i skyene” (Engelen, BT - 2007).  
DSOTW har siden holdt flere konserter med Waters’ saksofonist Ian Ritchie - som også tidligere 
har vært Waters’ produsent. 

”Wish you were here”, ”The Wall” og ”Dark side of the Moon” er kjernen i DSOTW’s repertoar, 
krydret med perler fra andre album. Denne legendariske musikken blir presentert med en utrolig 
nærhet og  råskap - Helge Nyheims fantastiske stemme er kanskje den eneste som kan gjøre 
Roger Waters’ nydelige galskap til sin egen, og sammen med et ekstremt drivende og autentisk 
band er publikum garantert en gåsehudopplevelse!

Konsertrekken 19 - 22 november  markerer 10-årsjubileet til de legendariske klubbjobbene høs-
ten 2004 – det er ”payback-time” til stedet der det hele startet: Madam Felle! Og for en Floydfest 
det blir – hele 4 vidt forskjellige konserter på 4 dager.

Lag en helaften – kombiner tapasbuffet, sitteplass & konsert!  
Vår Tapasbuffet står dekket alle dagene fra 18:00.  Bestill i dag på madamfelle.com 

NOV
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THE WALL  
+ HIGHLIGHTS

I anledning Roger Waters’ konsert i hjembyen Bergen 
2007 fremførte DSOTW hele klassikeren ”Pink Floyd 
- The Wall” som første band i Norge! Roger Waters og 
bandet hans dukket uventet opp på konserten og ”skrøt 
Dark side of the Wall opp i skyene” - Engelen, BT - 2007

TIPS: Kjøp todagerspass og spar penger! (ons+tors)

20
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WISH YOU WERE HERE 
+ HIGHLIGHTS

Denne legendariske musikken blir presentert med en utro-
lig nærhet og  råskap - Helge Nyheims fantastiske stem-
me er kanskje den eneste som kan gjøre Roger Waters’  
nydelige galskap til sin egen, og sammen med et ekstremt 
drivende og autentisk band er publikum garantert en  
gåsehudopplevelse!

TIPS: Kjøp todagerspass og spar penger! (ons+tors)
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DARK SIDE OF THE WALL  
BEST OF vol. 1

”Wish you were here”, ”The Wall” og ”Dark side of the 
Moon” er kjernen i DSOTW’s repertoar, krydret med perler 
fra andre album. Denne legendariske musikken blir pre-
sentert med en utrolig nærhet og  råskap - Helge Nyheims 
fantastiske stemme er kanskje den eneste som kan gjøre 
Roger Waters’ nydelige galskap til sin egen, og sammen 
med et ekstremt drivende og autentisk band er publikum 
garantert en gåsehudopplevelse!
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WELCOME TO THE MACHINE  
BEST OF vol. 2

”Wish you were here”, ”The Wall” og ”Dark side of the 
Moon” er kjernen i DSOTW’s repertoar, krydret med perler 
fra andre album. Denne legendariske musikken blir pre-
sentert med en utrolig nærhet og  råskap - Helge Nyheims 
fantastiske stemme er kanskje den eneste som kan gjøre 
Roger Waters’ nydelige galskap til sin egen, og sammen 
med et ekstremt drivende og autentisk band er publikum 
garantert en gåsehudopplevelse!

NOV
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STORM WEATHER SHANTY CHOIR
A Drop of Nelson’s Blood er Storm Weather Shanty Choirs 
femte langspiller. Tittelen skriver seg fra slaget ved Trafal-
gar i 1805, der Lord Nelsons lik i følge legendene ble be-
vart i ei tønne med rom som sjømennene så drakk av. På 
denne femte plata har sjømannsrockerene fra vestlandet 
latt seg inspirere av de mørkere sidene ved sjømannslivet 
– tatoveringer, horer og mørk rom.

MADAM FELLES JAMSESSION
Vi kjører Jam Session hvor Bergens Jamkonge David  
Pavels styrer skuta mot nye høyder av magiske musi-
kalske øyeblikk.  Både unge Up & Coming såvel som 
etablerte artister og band er booket inn. De starter kvel-
den med ekslusive intimkonserter på ca 45 minutter.  
 Kveldens artist:  Still Shaking

DAG BERGESEN BAND
Bandet består av en aldrene mann på vokal og gitar: 
Dag Bergesen. Pluss to unge musikere i fra Heavy 
Metal / Funk miljøet i Bergen!  Bass: Tom Erik Svende-
sen og Trommer: Jan Åge Svendesen. Sist i rekken 
har bandet men seg en ringrev på orgel, Ove Gaas-
sand.  Dette blir en kveld med publikumsfrieri og høy 
partyfaktor  –  Ikke noe sirumpa fra denne gjengen.  

BBRC: BB LYNGS BLUES BAND
Atle Mjørlaug og Ole Thomsen er veletablerte musike-
re som gir en trygghet med en unik driv av topp kvalitet. 
Ole Ludvig Krüger er en av Norges fremste trommeslage-
re med bred erfaring. Helge Lynglund med sin vokal og 
munnspill har etablert en egen stil, Ove Gaassand er sjef 
på pianokrakken med groovy bluespiano og fett orgelspill.  

JAN EGGUM
Til stor glede for Jan Eggums mange venner og fans i 
Bergen gjenopptok han i fjor tradisjonen med å fylle opp 
kveld etter kveld på intime og hyggelige Madam Felle.  
 
Lag en helaften – kombiner tapasbuffet, sitteplass 
& konsert!  Vår Tapasbuffet står dekket alle dagene fra 
18:00.  Bestill i dag på madamfelle.com 
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MIKE PETERS (UK)
En ny tradisjon på Madam Felle: Mike Peters fra The Alarm 
kjører Norwegian Gathering på Madam Felle siste helg før 
jul i år også.  Bare for å plusse på litt, blir det afterparty 
med Norges beste Led Zeppelin tribute: Gentle Groove!

OBS! Konsertstart kl 20:00

ORBOS 10th XMAS EXTRAVAGANZA
Etter er års pappapermisjon inviterer ORBO artister og 
publikum til Xmas Extravaganza på Madam Felle. I år fei-
rer vi 10års jubileum.  Tradisjonen tro røper vi ikke hvilke 
artister som dukker opp på scenen, men at det blir et fyr-
verkeri av en kveld er det ingen tvil om. Dette er en kveld 
der alt kan skje, og i år ryktes det som vanlig om at det er 
trangt om plassen på scenen. 

BBRC: JULEJAM
Husband: KP & The Howlin Jukes  
 
KP & The Howlin Jukes (Tidligere KP & His True Crimes) 
er en blueskvartett bestående av KP Haugen (vokal og 
gitar), Paul Blom (gitar), Geir Blom (bass og vokal) og 
Ørjan Reigstad (trommer og vokal).   

GENTLE GROOVE
Siden 2002 har Gentle Groove rocket julen inn på Madam 
Felle. Det blir ingen jul uten Gentle Groove på Madam Fel-
le! GG handler om å gjenskape en stemning, en unik publi-
kumskontakt og et stilekte lydbilde gjennom fremførelse av 
legendariske Led Zeppelin låter slik de nytes best – LIVE!   

OBS! Konsertstart kl 23:00

DVERGER & GLØGG
Ingen jul uten De Musikalske Dvergenes Julegløgg.
Siden 2001 har Dvergene invitert til musikalsk julegløgg 
på Felle 3 juledag. I år er intet unntak. Vær tidlig ute for å 
sikre deg billett. 
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Jamsession
hver onsdag - info: davidpavels.com



BERGEN NUMBERS by Madam Felle  
se film: www.madamfelle.no/film


