
kollektiv halsning genom Ukulelebladet gir till
Runesson. Medlem ar hon, men har svirt att

komma pi motena. Hon har namligen flyttat till Dubai i
Forenade Arabemiraten.
Hon foljer dock klubbens arbete genom Tidningen som
skickas till henne Hej Anna hoppas du har det varmt och
gott.Vi borjar putsa vinterkangorna si smitt ha'rhemma.

Till Lennie som blivit stor pojke och fyllt

femtio ar. ^^^jj)
Stort Grattis!

Hej Ukulelevanner!
i kulelefebern sprider sej....l host har 19 sjalar borjat

•i nyborjarkurs i ukulele.Detta ar tidernas rekord.Vad
roligt, men man kan konstatera att merparten kommer pi
rekommendation frin 'gamla'elever. Tack! Vad skulle
ha'nda om ukulelevirtuos visade upp sig i TV? De nya
jazzkurserna i klubben har verkligen blivit succe. I host
rullar tvi knokfullaJazzgrupper.Vilket harligt tryck, vilka
harliga litar- det liter riktigt maffigt. Jazz ar nog det mest
tacksamma attspela pi ukulele.Nuar det snartettir sedan
samarbetet med Vuxenskolan inleddes. Samarbetet har
fungerat alldeles utmarkt. Men deras stod i form av
kopiering och frankering, balanseras av att vi kan redovisa
timmarsomjazzkurser,Ukulelebandets repnirrf.Glom inte
bort att rapportera. Finns intresse for ny| Purser framover
si tag kontakt med Klubbens studieqrfibud Christel Server
telefon551415
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^A fix jag var liten och mor och far satt och la'ste GP runt koksbordet si hande det
/V| ofta att nigon av dem uppbragt utropade -NEJ nu har Tryckfelsnisse varit
/ || framme igen. Jag la'rde mig i unga ar att Tryckfelsnisse inte var nigon trevlig

person. Honom skulle man heist undvika att mota, vem vet vad han kunde hitta
pi si elak som han verkade vara. Jag har inte mott honom a'nnu. Men jag vet att han
fortfarande harjarfrittOfta satterhan in sittelaka pekfingeri den viktigastetexten.Tag
t.ex.forra numret avUkulelebladet.Dartogshelafyraraderbort.Si harstoddet:Utvilade
efter en av de ba'sta somrarna pi lange valkomnar vi med gla'dje (man gor allt med
gladjeefterdennasommaren) Bnyaukulelemoten.Mycketjobbharfestivalkommitten
att sortera i. Men om vi enas och spottar i handerna, (alia 142) si kommer det att bli
nigot alldeles rasande bra.
Redaktoren .'.-'•

Forra medlemsmotet
FESTLIGT - FOLKLIGT - FULLSATT ^

i kan man beskriva forra motet.
Fastvi behovde inte hellerdenna
gSngen neka nigon intrade pa

grund av platsbrist. Nya programridet var
tvi man kort men de resterande klarade
sig anda.
En kvintett frin Chalmers var kvallens
overraskning och briljerade och gladde
ihorarna. Klubbens egen lilla Turgumma
slog till igen och knep ukulelen i Guldtian.
Undrar om hon har tankt att la'gga upp
en privat samling hemma. Si var det
Oppen Seen och di intar paret Leyman
scenen med bravur. Ulf,detvarfrackt,det
var nyskapande med Kazuo pi stativ.Det
ar bra, Man skall gora publiken storogd
och forundrad.

Vir kazooist

Virtu rgumma.



kulele Ladies hamnade i riktigt fint sa'llskap nar de den 28 September spelade tillsammans
medSpotnics,TheShadowsochTheGoldfingers. Det helaskeddeiFloda Lada.Avappliderna

att doma si var det godka'nt frin publiken.

T*rin Jonas kommer foljande som han last i en utrikisk tidning
J med ukuleleanknytning.
March 26 2002 LIHUE Hawai -With a shark biting on his leg and
trashing him about in the water, Hoku Aki started tearing at the ..
most sensitive part of the shark he could reach - its eyes. On Tuesday, '~^^*
the 17-year-old sat in a hospital bed strumming a ukulele as he
talked about the attack in murky water off Kauai that cost him one
of his feet.

<dl F\r va'l noterat den 31.10 i eralmanacka.Pub- kvallen pi restaurang Minus kostar 100:-
/ » med sallad, brod och ett glas vin eller 61. Ingrid ber att fi framfort att man fir ga'rna ta med
sig en god van om man vill. Si bra,for di blir vi minga och di blir det sjalvklart mycket roligare.
Da'r kommer vi ocksi att ha bppen seen, si fundera pi det. Anma'l sedan ert deltagande till
Ingrid Brbms, si fort ni kan.Tankte precis att det a'r va'l ma'rkligt att vi va'ntar till sista sekunden
medallting.Om man har besta'mt sig for ett eller annat,varfor lamnarman inte beskedgenast.
Nehej minsann, di skall det vantas tre veckor till. Oftast till fortret for arrangoren. Filosofiskt
sporsmil. Anmalan till pubkva'llen a'r bindande. Om man anmaler sig och inte kommer si fir vi
(klubben) betala.lnte si kul.

/A /lir vi mots pi Ukulelemote i November
/^l a'r det sa'songsavslutning.Om ni borjar
redan nu att ta'nka pi vad ni vill framfora till
Vandringspriset, si har ni stor chans att
hinna toppa formen till dess.G6r slag i saken
nu.Deta'rja'tteroligtoch lika hemskt.Knana
skakar forstis, men det ar ingen som ser det.
Efterit kommer beloningen. Man har
doppats i ekluten och kommit upp som en
segrare,forsig sja'lv.

''/ <*

/ll A som har tankt,6ft -frarnfor nigot pi
/I Redbergsteatatn den 20.11 miste

anma'la ertill
Han a'r samordnafeyor programmet. Vanta
inte in i det sist'lRfnQ.nu!

sja'lv att jag bedrivit undersokande
journalistik.Rotat lange och till sist hittat de

tvi udda figurerna, killarna i Ukulele Twins.
Presenterade sedan de bida som en riktig
raritet, en kulturell attraktion. Nigot ingen
tidigare sett eller hort. Si kom man till
styrelsemotet och Nimrod serverar sanningen:
Ukulele Twins var med pi vir forsta festival i
Slottsskogen.
Ha'pp!

Ur ukkearkivet.
Glada grabbar
frin forr.

C^r r -r—

Eva Skyborn
En sjusa'rdeles musikalisk janta.
Nej, mej kan du inte intervjua, sager hon och
tittar besta'mt pi mig. -Jag tycker inte som
alia, andrasomduskrivitom. Intressant! Kan
du utveckla det lite -Jo jag menar sd har
sager Eva, jag har inte gatt ndgon kurs for
Nimrod och ukulelen har inte helt forandrat
mitt liv eller livsforing. Det later valdigt bra
nar du spelar Eva, hur har det gitt till di? Jag
spelarju gitarr och da var det inte alls svdrtatt
borja spela ukulele ocksd Hur kom det sig att
du blev medlem i klubben? - Jag fick mitt
medlemskap i fodelsedagspresent. Eva Olivia
och ndgra kollegorpd skolan hade samlatihop
pengar. Eva hade syttettvdldigtfintfodraloch
i botten av det Idg medlems kortet, inplastat
och fmt Jag minns mitt forsta klubbmote.Jag
satt vid ett bord med bara storvuxna karlar. Nar
alia tog upp det pyttelilla instrumentet och
med sina basroster klamde i med Tom Dooley
sa skrattade jag sa tdrarna rann. Jag hade
aldrig varit med om ndgot liknande. Jag har
nog aldrig skrattat sd. Har fir hon fnissanfall
och ansiktsfargen overgir sakta i vackert
pion. Hon har en ha'rlig humor denna tjej,
och latt till skratt.. Hon har en ha'rlig
kondition ocksi for hon cyklarfrin Molndal
till Hammarkullen varje dag.

hon vet att hantera
ukulelen den jantan

Fast inte i ir, for nu har hon frill r. Smaka pa
det ordet, Friir. Gott med ma'nniskor som
aldrig gor nigot halvhjartat, utan som med
hangivenhet a'gnar sig it saker. Hon a'r
hangiven kanotist, eller heter det kanske
kajakist,for det till havs hon beger sig i sin
kajak. Det a'r en rasande musikalisk janta,
visst a'r det. Hon vet att hantera ukulelen,
men a'ven tvarflojt, gitarr, och blockflojt..
Hon a'r siklart en stor tillging i Ukulele
Ladies med sin sopranrost och sin
perfektionsim.A/e/, roparhon \b\and,detdar
lat inte alls rent. Vi fdr ta om igen. Alf
Henriksson skrev en ging -Jag har alltid
tyckt riktigt synd om alia med absolut
gehor. Tank er sjalva. Det a'r minga falska
toner i omlopp, dessa manniskor miste ju
gi omkring i ett kroniskt lidande. Jag tycker
i alia fall, sager Eva och ser ut som om hon
vill fi till en riktig positivslutkla'mjog tycker
verkligen att ukulelen ar ett bra komplement
till andra instrument. Ukulelen later inte sa
mycket, men tillsammans med andra kan det
svanga loss riktigt ordentligt Det har ocksd
varit roligt att tillsammans med Eva Olivia
lara barnen pa skolan spela. Ukuleleladies
di, hur har detta varit. -Bara roligt, det ar
fantastiskt att se hur vi utvecklats under de
fa ar vi hdllit pa. Trots att vi alia dtta ar sd
olika. har vi valdiat roliat tillsammans.

Nast storsta intresset


