
Mer fakta om klubben...
UkuleleKlubben, Goteborg, bildad januari 1997. Initiativ-
tagare: Nimrod de Broen.
Klubbens syfte: bl a frSmja ukulelens intresse & ha kul!
Antal medlemmar: 103 medlemmar (f n medlemsstopp!)
Klubbens hedersmedlemmar. Pavel Ramel, Thomas Allander.

Aktiviteter: UkuleleFestival (varje udda ar i slutet av maj),
klubbtraffar, medlemstidning, konserter, kurser, fester, ars-
moten...
UkuleleKlubbens artister: UkuleleBandet, Ukulele Ladies, ett
flertal solister...
CD-skiva (inspelad viren '99): "Harkommer UkuleleKlubben..."

UkuleleKlubbens hyllar...
Arets Gladjespridare 1997: Mats Ljung
Arets Gladjespridare 1999: Peter Harryson
Arhundradets Gladjespridare: Povel Ramel
Povel sjong en egen text till klubben (Tack! Tack! Tack!) i
samband med forestallningen "Absolute Ramel", maj 1999

Utbyte med George Formby Society, England.
Vi rekommenderar ukuleles av market BRUKO.
UkuleleKlubben stods av Medborgarskolan.
Vi hanvisar till Medborgarskolans ukulelekurser.
Se oven Labans ukke-sajtpa internet: www.ukulele.nu

Povel i Alias...
I Alias Veckotidning blev Povel Ramel intervjuad i vintras.
En fraga var: Du har fStt en m3ngd utmarkelser bl a
"Arhundradets gladjespridare" av UkuleleKlubben i
Goteborg. Povel: ]a, de menar att mina latarfunkar sa bra pa
ukulele. Det kanns klart valdigt roligt att vara sa uppskattad.

Styrelsen onskar alia medlemmar en skon sommar
med mycket sang & spel.Glomfor all del inte att

ta med ukken pa semestern!

UKULELEKLUBBEN
do Nimrod de Broen

Owe Husargatan 35

413 14 Goteborg

"Froken Ukke": 031-774 21 30
Tel/Fax: 031-13 % 88
E-mail nimrodmusik@telia.com
Postgiro: 43 832 41-9

Styrelsen 1999
Nimrod de Broen (ordf.) 139688
Mimmi de Broen (kassor) - " -
Ann Rudenbrandt (sekr.) 91 18 76
Lennie Zamblom (led) 0303-92771
Tage Fors (ledamot) 41 64 22
Karl-Eric Hansson(sup.)0303-104 92
Styrelsen sammantrader sista sondagen
i jan,febr, mars, aug, sept&okt.

Klubbtraffar
Jam & glam - tredje lorsdagen kl 19
i febr, mars, april, sept, okt & nov
Kustens Hus, nara Chapmans torg
(vid STENA Tysklandsterminal)

UkuleleBandet
Repeterar forsta torsdagen kl 19.00
febr, mars, april, sept, okt, & nov.

Medlemskap
150:-/ar.

Medlemsformaner
15 % rabatt p4 Gitarren & pit Harris
Musik. 10% p3 Gefab.
Visa upp medlemskort.

UkuleleBladet
utkommer 6 ggr per Sr.
Redaktor: Nimrod de Broen.
Nasta manusstopp : 4 sept
Bidrag mottages med tacksamltet
ochfjrvdningd).
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UkuleleKlubbens Medlemstidning April^OO Argftng4

Snart sommarlov...
Sista klubbtraffen for terminen blir 27 april - med bl a "Kvallens Artist" i extra fest-
lig version a la Melodifestivalen! En glad nyhet: alia medverkandeva CD-skivanfar
nu ersattningfor sina insatser! Sen halsar vi alia ukkefralsta ^P^^ vdlkomna till
grillfesten 27 maj i Vallda. Vi brukar ha tur med va'dret...

Form klubbtraffen...
En trevlig kvall i lite annorlunda skepnad, det
var mitt-traff och Nimrod kunde darfbr kopp-
la av (spelade el-bas).

Mimini, Ann och Lennie stod for program-
met. Lennie hOll i klubbtraffen freln seen vilket
ban gjorde med bravur.

Gruppen Makal6sa, gjorde oss mallosa med
fint spel pS hemgjorda nyckelharpor (aven
dragspel, gitarr, klarinett och blockflojt).

"Guldtian" vanns av Hakan Ask och priset
var en underbar tavla som mAlats av Karl-Erik
Hansson. Tank vilka talanger vi har i klubben.
Oppna scenen besoktes denna gang av fyra
"bidrag". Harligt!

Ann

H&kan - en gltuTvinnare av Guld- Tian...

Ersattning for CD-skivan...
Styrelsen beslutat art fordela drygt 10.000 kr
enligt foljande principer:
- 300:- per lat (for sjaiva framfSrandet)
- 300:- per lAt (f6r egen text)
- 300:- per lat (for egen musik)
- dessutom ersattning for text-/fotoarbete
(CD-konvolutet) & f6r producervtgi^pet.



Kvallens artist...
ateruppstar pa varens sista traff i lite festlig-
are form. Publiken, bordsvis, satter poang
ungefar som pa Melodifestivalen.
Vassa klorna! Slipaformen! Dra en paradlat!

Medlemsenkat...
Som vanligt pS klubbtraffen i april - delar vi
ut en enkat dar medlemmarna kan tycka till,
satta betyg mm. Vi gillar attfa konkreta forslag,
tips och synpunkter...

LiseLotte - ett kart dterseende pa klubbtraffen!

Fern favortter...
En ny programpunkt pa traffarna infers fran
och med april: "Femfavoriter"\ brukar ju
roja i parmen och spela gamla favoriter pa
klubbtraffama. I fortsattningen valjer vi i for-
v3g ut fem latar som vi spelar pa klubbtraff-
en. Pa s3 satt kan alia forbereda sej i god rid,
kunna plocka fram latarna. Men detfinnsju
alltid utrymmefdr magiska, spontana jam...

Grillfest i VaMa 27/5...
Sista lOrdagen i maj brukar ju UkuleleFesti-
valen g3 av stapeln. I ar har vi ju ingen sadan
men istallet van tar oss en trevlig grillfest...
Se separat inbjudan!

Medlemsintervju med Christina (nr 102)

Kanske enframtida medlemsaspirant..?
(Annie, Mimmis & Nimrods dotter - 2,5 ar)

Thomas tackar...
Jag bugar och tackar for hedersmedlemskapet!
Nar Mimmi ringde ochfragade om jag skulle
tycka om attfa bli hedersmedlem sasa jag:
Sjalvklart! Vem skulle kunna ha nagot emot en
sadan utnamning och ett sddant sallskap! Roligt
att nufd lasa i UkuleleBladet om att jag blivit
hedersmedlem.

De biista halsningar till er alia,
Thomas

Formby-traff 29 april...
AJla Formby-intresserade ar valkomna,
lordag 29/4 kl 15-18, Andra Langgatan 32.
Film! Fika! Spel!
For Info: Jonas 0303-102 88.

Andy Eastwood...
kan man nu kopa pa CD av Jonas (0303-102
88). Pris: 130 kr. Innehaller 12 latar (Formby,
Beatles, jazz mm). Andy, en av Englands
framste pa ukulelebanjo imponerade storligen pa
UkuleleFestivalen '99.

Ukke-fralst och nastan blind...
For fem ar sedan hade Christina helt normal syn. Utan att veta om det bar hon
pa en en arftlig synskada som plotsligt loste ut. Hon blev gravt synskadad "over
en natt" och behover nu ledarhund, fdrdtjanst... Men det glada humoret har inte
fordndrats och ukulele spelar hon mer an gdma. Christina bdnkar sej troget pa
klubbtraffama och ar ett slaende bevisfor: ukulele - instrumentet for alia!

Hur kom ukken in..?
Jag hade varit "blind" nagra ar - sa laste
jag i Synskadades Forenings kursprogram
1997 om din ukulelekurs. Tyckte det verk-
ade roligt och anmalde mej.

Jag ar ocksd kompis med Anders Abrahams-
son i klubben - hort honom spela ukulele pa
fester och annat.

Gruppen..?
Vi var ett gang pa sex, sju stycken - bara
tjejer med olika synhandikapp men oxS
nSgra seende som jobbar p5 Synskadades
Forening. Trots att jag var mycket yngre
an dom andra trivdes vi valdigt bra Hll-
sammans. S3 efter att du "overgav" oss
efter tre terminer - fortsatte vi a'nda att
traffas regelbundet!

Nu liar vi t om bildat ett band, "Christina
and her ukke-mam 's" och vi }iar borjat uvp-
trada lite...

Blind och ukke..?
Jag tycker verkligen att ukulele funkar
utmarkt for synskadade. Vi maste forstas
lara oss mycket utantill, bade texter och
ackord...

Ackorden lar jag in mycket med hjalp av
kiinseln. Man kanner sej fram var man har
strangarna och bandstavarna. Sen far manfor-
soka memorera "utseendet" pa ackorden.

Christina - Margareta Sporrong i bakgrunden.

\

En jatteglad stamning - man kanner sej
valkommen! Vi ar fem "blindstyren"fraYi
Synskadades Forening (Ulla, Margareta,
Ulla, Britt-Marie & jag) som har tingat ett
eget bord - na'ra scenen forstSs. Ulla och
Margareta kan folja med ratt bra - men jag
maste fa hjalp av B-M & Ulla (ej synskad-
ade) som berattar och hjalper mej.

Min ledarhund, Zorro, en svart labrador,
ligger alltid och snusar under bordet, till
synes oberord av jammet och glammet...

Jag ringer och lyssnar av "Froken Ukke "
och klubbldtarna bade tvd och tre ganger!

Intervjuare: Nimrod


