
BRUKOs modeller...
For detfdrsta - detfinns inga andra bra mar ken pd marknaden an
BKUKO (i USA saljs Martin-ukuleles som kostar drygt 10.000 kr!>.
For det andra - alia BRUKO-modellerna ar bra, valgjorda och
prisvarda. Alia gjorda i massivt tra • ingetfane 'r n&gonstans!
Daremot nor dom sell lite simpla M - men dom har battrat sej...

2'. Ukulele med palmer... nagra gillar den, dom fiesta
tycker den ser billig ut, leksaksaktig... Jag tycker sjalv att den
"sinker" ukulelen som ett seribst instrument... cadOOkr.
M<Mte// 3/3/1° En prisvard ukulele, en riktig storsaljare. Enkel,
inget "lull-lull" alls. Klangen belt OK. ca 650 kr.

Model! Q: Iiknar3:an men med valvd botten som en fiol. Lite
storre klang..? Utseendet med den valvda bottnen ar ju dock inte
det "ra'tta"... ca700kr.
MOdell 5: Hals i Ibnn, klanglada i mahogny. Klangen kanns lite
"instangd". Harligt bnin farg pa klangladan - mindre lyckad
fargkombination mellan hals och lada! ca 750 kr.
MOdell 7:<"Konsert-Ukulele"): Mycket fin ukulele, hals i lonn och
lock av gran. Greppbrada av jakaranda. cal.100 kr.
Locket av gran ar lite bmtaligt - en del spelare graver fula sar i
klangladan. Dessutom kan kanten (sarg och lock )"repa upp sej"...
Mode// 7 DLX: som mod. 7, lock av ceder. Fin brunlaserad hals.
Djupare ton. ca/400 kr. Bra att detfinns lite lyxiga ukuleles med mer
utsmyckning (iamfor Martin ukuleles) - det lyfter hela sortimentet!
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Dessutom har Thomas Allander n&gra BRUKO-modeller i egen design!
Den "svarta": "slimmad" klanglada - ser fra'ck ut i mattsvart lack.
Jag var skeptisk till modellen i borjan - varfor andra utseendet pa ett
ktassiskt instrument..? Visst ar klangen lite svagare, "softad" - men
den ar skon och lattspelad. Har blivit en succd i klubben!
Den "bruna": som ovan men med fiol-stamknappar. Knapparna
gor det svarare att stamma... Finns a'ven med vanliga stamskruvar.
"Konsertukulete" som mod.7 DLX, ovan.
Alia Thomas modeller har "idolfoto" innanfor Ijudhdlet.

Var noggrann nar du valjer din ukke. Eftersom det ar hantverk
skiljer sej instrumenten It inom samma modell! Plinka pa varje
strang, lyssna pa klangen. Kann efter att den ar lattspelad (titta pa
avstandet mellan strangar och greppbrada - ganska la'tt att justera).
Kolla "intoneringen" (jamfor 16s strang med 12:e bandet - oktaven
Svarare att justera pa en ukulele).

UKULELEKLUBBEN
do Nimrod de Broen
Ovre Husargatan 35

413 14 Goteborg

'Troken Ukke": 031-774 21 30
Tel/Fax: 031-13 % 88
ErmaiL nimrodmusik@telia.com
Postgiro: 4383241-9

Styrelsen 2000
Nimrod de Broen (ordf.) 13% 88
Mimmi de Broen (kassor) -" -
Ann Rudenbrandt (sekr.) 91 18 76
Lennie Zarnblom (led) 0303-92771
Tage Fore (ledamot) .41 64 22
Karl-Eric Hansson(sup.)0303-10492
Styrelsen sammantrader sista sondagen
i jan,febr, mars, aug, sept & okt.

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

UkuleleBandet
Repeterar forsta torsdagen kl 18.30
febr, mars, apriL sept, okt, & nov.
Kontaktman: Krister B. 033-2929 26

Medlemskap
150:-/a> (2000). For narvarande med-
lemsstopp. Kolista for intresserade.

Medlemsformaner
15 % rabatt pS Gitarren & pli Harris
Musik. 10% pSGefab.
Visa upp medlemskort.

UkuleleBladet
utkommer 6 ggr per <lr.
Redaktor: Nimrod de Broen.
Na'sta manusstopp: 28/1
Bidrag mottages med tacksamhet
och/brvdningd).
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Sista traffen i host...
Torsdagen den 16 november ar drets sista klubbtraff, som blir extra festlig. Bl a
avgors igen vem som blir "Kvallens artist"- och far sitt namn ingraverat for
tid och evighet pd vandringsstatyetten. 20 januari ar det arsmote - foljt av den
traditionella "Brakfesten". Valberedningen har nu borjat arbetarij^itt forslag
till ny styrelse '2001. /Tr
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Forra klubbtraffen...
Som vanligt - ett harligt sorl strax innan 19.00,
ca. 50 personer sitter bankade, klinkar, spelar
och \amar...Hogtryck underholl oss frin seen,
dvs fem durspelare (dragspel) + stabas och
gitarr. Lampligt nog vann en ur gruppen "Guld-
tian" med en korg fylld av ett otal olika rytm-
instrument! Ukulele Ladies med Eva Olivia i
spetsen ledde klubb- och extralatarna. Lennie
och Karl-Erik ledde kvallen med ackuratess.

Ann

Tack alia malajerJ
Vi har varit daliga pa att uppmarksamma alia
malajer genom aren... Men nu utbrister vi:
Tack, alia malajer for alia goda smorgasar ni
gjort! Det betyder sS mycket for oss andra.

Det Ur harligt att se denfebrila aktivitet som
utbryter i koket timmen innan klubbtraffen.
Kaffe bryggs, smorgasar breds, servisen dukas
ut... Nu har malajerna utokats till fyra stycken -
just for att vi ar sa manga pa klubbtraffarna
numera!

Anders A. imponerade start meaen Formbyl&t...

Infor arsmotet 20/1...
Det ar dax att borja fundera pa arsmotetda
det bl a valjs ny styrelse. Har du lust att
vara med..? Ta da kontakt med valbered-
ningen: Mari-Anne (0300-150 32) & Ingrid
(27 37 05). Motioner till arsmotet maste
styrelsen ha fore drskiftet!

Medlemskon...
Vi har nu 15 personer som knackar pa
dorren <^^'ill komma in i UkuleleKlubben.
Forra a^Bande aj^uett dussintal - i kon
bereda^Hk Det ftog bli svart all fa in

gang.



Ny medlemsmatrikeL.
kommer i borjan av nasta ar. Far vi darfor be
er att ni kollar att uppgifterna stammer i arets
matrikel (adresser, telefonnummer, E-mail-
adresser). Om inte - meddela Ann (9118 76).

Notiser...
- Horde ni intervjun i radion (PI) med Anders
Eriksson..? Han berattade om sin stora vurm
for ukulelebanjon, om sina instrumentkop, om
sina likheter med bade George Formby och
Jimmy Hendrix(l). Vi liar bandat...
- Bade Owe Thornquist och Povel Ramel har
spelat pi Konserthuset i oktober.

Gud, va kul...
Vi var ett 25-tal(!) fran klubben som deltog i
rostverksta'n en helg i slutet av oktober. Lena
Klarslrom fran Mora,"resande i rest",var lara-
re. Aldrig har vi val sett herrarna slappa loss -
vilka oanade lalAoer som doa-doa kor!

"Doa-koren": Bert Thomas S., Lennart, Christer,
Karl-Eric, Tord & Ola svanger loss...

Trycket var enormt. Snart var vi igang med
uppvarmning av bade kropp och rost.

Vi andades med allt ifran tama till nasving-
arna. Sjong sanger fran bade Haiti och Afrika.
Jojkade som de basta infodda samer.

Harliga och forlosande toner steg ur vara
strupar och vi frambringade underbara sanger
i flera stammor.Allt under Lenas entusiastiska
ledning.

Trotta men lyckliga konstaterade vi att delta
misle upprepas, gama med en uppfoljning till
varen. Tack, Eva Olivia for delta uppiggande
och valgorande initialiv i hoslruskel.

Carina

Ukulelekurs i Gislaved...
En helg i oktober hade jag en intensivkurs(!) i
ukulele. Ett dussin smalanningar kom fredag
kvall sorn nyborjare och sondag eftermiddag
spelade dom frejdigt: "On the sunny side on
the street"! Vilken metamorfos! Dom blev helt
ukke-fralsta. Jag fick skriva autografer... Dom
sa: Vi vill ha enfortsdttningskurs till vdren!
Jovisst, svarade jag - men da tar jag med mej
Ukulele-Bandet och Ukulele Ladies. Di far ni
ordna en offentlig konsert for oss...

Urkassa ukuleles...
Fortfarande saljs det vardelosa ukuleles i vissa
musikaffarer. Ni vet - dom dar vinroda fran
Taiwan. Dom ar nagra hundralappar billigare
men dom laler kass - spinkigt Ijud a la*metrev!

Dom ar helt omojliga all stamma osv. Det
skulle vara en kulturell valgarning om denna
produkt helt forsvann ur marknaden!

I min kurs i Gislaved blev jag aterigen pamind
om delta. Naslan halva gan get hade kopt just
Taiwan-ukulele! Sorgligt!

Efler all ha staml strangarna ran - log man
sen ell ackord lat del illanskl falskl (ukulelen
slammer inte i banden...).

En av eleverna berattade: Jag var i musikaffaren
i Limmaredfor att kopa min ukulele. Affarsidka-
ren visade mej en BKUKO och sa: Den har ska du
ha. Jag sa da: Jag sag en billigare ukulele ndgon
annanstans... Han svarade: Dom dr inget att ha!
Jag svarade: Men jag kanske inte blir sd intresse-
rad... Han kontrade: Om du kfiper del market - da
blir du garanterat inte intresserad!

Rail lalal! Affarsidkaren heler Jan Hqjland -
kand sangare fran 60-lalel med hits som
"Midnatt i Moskva"...

Alia som kopt Taiwan-ukulele var tvungna att
byta till BRUKO. En av deltagarna hade just be-
stdllt 17 st Taiwan-ukkar till sin skola...

Medlemsintervju med Ralph Soderstrom. medlem nr 5

Ralph - UkuleleleKlubbens mysgubbel
Ralph har varit med i klubben dnda sen starten '97, Han dr med i UkuleleBandet, har i
nagra ar haft egna ukulelekurser i Lerum, varit aktiv i planering och genomforande av
tv&festivaler. Han dr nu utnamnd till nasta ars ukulelefestival (19 maj 2001)! Jag vet
ingen i klubben som har en san hog "mysfaktor" som han - sprider trivsel och vdrme
omkring sej! Dessutom dr han klok och som en pudel - det blir nog en bra festival. Han
har redan planerat for fint festivalvdder...

Hur kom det sej..?
SKIDRESOR! Jag tycker det ar si mysigl nar
nan spelar nil inslrument nar man ar i alperna
- man samlas runt... och trivs... Och ukulele ar
ju si latt att ta med sej pi resa.

Jag Tick en ukulele av min hustru pa min
50-arsdag. Men jag kunde inte fa den att stam-
ma s& den blev liggandes. Men sa fick jag syn
pa nyborjarkurs i ukulele i Medborgarskolans
program och anmalde mej direkt...

Nyborjarkwrsen...
Jag Tick direkt hora av dej att min ukke var
kass (fiin Taiwan) - sa jag fick snalll byla till
en BRUKO... Det ar stor skillnad att spela p4
ett bra instrument och dessutom fS ratta
instruktioner.

Del kandes himla skoj, jag minns nar jag
kom hem och kunde spela enmin forsta lal for
min hustru. Del blev en fern, sex lerminer
mellan 1993 -96. Min favoritlat pa kurserna:
It's in the air!

Klubben..?
Jag var med redan fran borjan. Efler nagra ar i
dina kurser kandes del naturligt att fortsatla i
klubben. Del var skoj all Iraffa alia andra fran
dina kurser... Klubben ar en viklig samman-
hallande lank for ukuleleintresset.

Festivalerna..?
En hqjdargrej! Toppen! Urball! Jag skulle
dock vilja ha mer publicitet fran tidningar! En
mycket bra blandning av artister. Bra att vi har
feslivalen bara vartannat ar!

Kommer nin ih&g Arbetets helsidesreportage
frdnfesdvalen ~97 med hdrliga fdrgfotos - bla
med Ralph i helfigur...

Ralph • ukulelelarare!
Du overtalade mej att leda en nyborjarkurs i
Lerum. Det var oerhort nervosl i borjan - jag
kande mej inle rikligt trygg (hade kavajen pS
mej hela tiden si svettflackarna inte skulle
synas). Men elevema verkade irivas. Jag har nu
hillil pa nagra ar och vi pralar lile losl att starta
en ukuleleklubb...

UkuleleBandet..?
Har varil med redan fran borjan - en valdigt
Irevlig grej. Men jag har inte riktigl haft tid att
Irana. Har svirt att lara mej lexlerna ulantill!
Med ackorden gar det lattare... Kul att sla pa
seen med alia dom andra. Forra spelningen pi
Odd Fellow var myckel lyckad! Jag lycker att
vi har ell bra gang nu.

Ralph - festivalgeneral!
Del kanns verkligen kul. Att fi ihop en sin har
grej, att organisera. 16sa problem... En harlig
ulmaning! Men jag har inga nya grepp direkl.

Vi har ett ett bra koncept, bra bredd pi festi-
valen. Ska forsoka utnyllja mina kontakter si
mediabevakningen blir battre! Jag ser ocksi
garna bide "nya och gamla" artister frin
Formby Society, England.

Intervjuare: Nimrod


