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Till alia festivalarbetare

Ukuleleparad fredag 23 maj kl. 17-19 pa Avenyn.
Samling kl.17 i Baltesspannarparken
Ukuleleparaden ar en glad musikalisk happening. Vi samlas
alia ukulelefralsta och tlgar pi Avenyns solsida mot
Gotaplatsen. Vitsen med vlr parad ar att vi ska ge en
aptitretare infor festivalen genom att sjunga, spela och spexa
for folk pi Avenyn.Vi gor nedslag pi uteserveringar, delar ut
lappar (flyers) om festivalen. Nlgra av oss bar ocksl plakat
med festivalaffischer. Lltarna tar vi frln spelha'ftet som
skickas med som bilaga i denna tidning.Observera att i nlgra
lltar, mlnga gamla bekanta, har tonarten hojts. I spelha'ftet
ligger lltarna tvl och tvl for att bl.a. lattare hllla uppe
tempot.Tra'na pi lltarna hemma och forsokatt lara lltarna
utantill.

Ukulelelarare till hosten.
Intresset for ukulelespel okar stadigt. Denna vlr har jag haft
tvl nyborjarkurser (20 st elever) och folkdessutom pi ko. Jag
behover hjaIp for jag kan inte ensam ta emot alia nyborjare
till hosten. Utover vuxengrupper finns det stora mojligheter
att borja med kurser for barn och pensionarer. I samarbete
med Vuxenskolan erbjuder vi intresserade medlemmar en
kostnadsfri kurs i cirkelpedagogik den 6-7 September. Ar du
intresserad si kontakta Nimrod.
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SI var det dags for sista Ukulelebladet innan vlr- och sommaruppehlllet, och innan
Festivalen. Nu stir snart Maj mlnad och pockar pi uppmarksamhet. Harliga underbara Maj,

alltid lika valkommen. Denna Maj ser vi fram emot med sarskild iver, eller hur? La's
Festivalgeneralens rapport. Det hela ser ut att vara si valorganiserat. Nu hanger det pa oss
aktiva medlemmar ocksl om det blir lyckat. Riktigt spannande skall det bli.Vlren verkar ha
kommit for att stanna och har tinat upp frusna kroppar. Sallsamt salig ar man na'r halsdukar,
vantar, mossor och llngkalsonger ar nedpackat i lldan da'r det stir Vinter textat pi kortsidan.
Samt na'r denna llda forpassats till ka'llarens innersta skrymslen. Ljuset ar har och va'rmen
kommer snart.
Red.

Forra medlemsmotet.

Tredje torsdagen i mars och fullsatt i
Kustens Hus.Vi var drygt 70 personer som

spelade, pratade och trivdes tillsammans.
Allting var som det brukar med andra ord.Vi
gastades denna glng av en a'kta trubadur; K
G Malm. Han underholl med visor av bland
andra Allan Edvall
och klserade underfundigt mellan lltarna.Tre
personer fick varsin ukulele med sig hem efter
vinst i Guldtian. Nu fir vi va'nta till tredje
torsdagen i September innan det ar
medlemsmoteigen.

En trio glada vinnare

Kvallens overraskning



Festen
T Tisst ser vi alia fram emot festen efter det att
V Festivalen a'r genomford. Det brukar vara en

riktigt harlig losslappt tillstallning. Monica Astrom
a'r festarrangbr och hon meddelar foljande:
Festen ager rum pi Radiotorget i Ja'rnbrott den
24 maj klockan 19.30. Dit tar man sig med buss
95 frln Marklandsgatan.
I priset ,150:-, inglr drink, buffe, kaffe och kaka.
Alia tar med egen'mlltidsdryck'.Sja'lvklart tar man
med sin ukulele. I mln av plats fir man a'ven ta
med sig en van.
Hu g6r man dl om man vill gl pi festen? Jo, man
sa'tterinl eller2 ginger 150 kroner pi pg.43 832
41-9. Detta gor man senast den 1 maj. Artister
pi seen och festmalajer som listat sig betalar 75
kroner.Va'l mott med basta festhumdret!

Senaste nyttfran Festivalledningen.
Ulf Leyman hlller kollen pi arrangemanget i
Slottsskogen. Listan over vilka artister som skall
vara med pi scenen borjar nu ta form. Nimrod
hlller i detta. Ni som vill spela pi efterfesten
anmaler er till Eva Olivia.
Flygmalajen show.
Repetitionerna glr strllande och j'ag a'r overtygad
om att det kommer att bli en mycket rolig
tillsta'llning. Jonas & Co la'gger ner mycket energi
pi detta arrangemang och har ocksl lyckats att fl
med duktiga musiker. Biljett forsa'ljningen till
showen rullar pi for fullt. Just nu a'r det na'rmare
200 sllda). Du som har listat dig och betalat
kommer att fl biljetter pi klubbmotet. Det finns
fortfarande biljetter kvar si om du vill ha fler si
kan du saga till Britt-Marie Jendeby pi motet. Du
betalar in 190 kr/st med inbetalningskort ma'rkt
"Flygmalajen"
pg/nr.43 832 41 -9 senast den 1 .S.GIom inte skriva
avsa'ndare.
Sponsring
Tack alia som har bidragit till att vi fltt in si mycket
pengar. Du som har sponsrat och inte fltt din
Trisslottsbeloning kommer attfl den pi motet.

Information om festivalen finns a'ven pi
www.ukulele.nu och uppdateras kontinuerligt.
Festivalkommitt£n/Christer

Medlemslaget just nu.
T Tkuleleklubben har for na'rvarande 156
LJ medlemmar. 1/3 av medlemmarna a'r man. 25
personer har a'nnu ej betalat medlemsavgiften. Gor
det om ni vill kvarstl som medlem.

Vem tar hand om host en?
"t T\r ett nytt programrld som med nya
Vfriska ideer kan ta sig an uppgiften att ge
innehlll It hostens ukulelemoten.Tre personer samt
en ur styrelsen behovs. Ni som gillar att gla'dja andra
har har ett gyllene tillfa'lle.

Malajer till hostens mote va'ljer vi pi na'sta
klubbmote ocksl. Fyra personer till varje mote
behovs. Bli kallskanka for en kva'll, vem har inte dromt
om det? Nu finns det chans!

Paul Me Cartney tvingades valja mellan
Slottsskogen och Roda Torget i Moskva den 24

maj.Vi forstlr att han slitit sitt hlr och ka'nt vanmakt.
Nu a'r det dock klart att han Iker till Moskva. Synd!
Kanske 2005 Paul?

Gullholmen
onusla'ns parla va'ntar pi oss helgen 3-4 maj.
i blir precis som forra Iret inkvarterade pi

Skottarn. Finare kan vi knappastfl det.Overnattning
kostar 200:- i dubbelrum. PI kvallen ater vi en
tvlra'tters middag for 195:- Frukost pi sondag
morgon 50:- Kaffe under dagen 50:-
Ett paketpris pi 475 kroner for en hel helg med alia
glada ukulelespelare. Nlgon form av kurs blir det
ocksl. Mer information pi klubbmotet. Det finns
ocksl mojlighet att fl gl pi museum . Bide
Skepparhuset och Flgelmuseet kan oppna upp for
oss om vi si onskar.

GOT'UKULELE?

UKULELEBANDET spelar pi Restaurang Pharmacy
pi Va'stra Hamngatan onsdagen den 7 maj kl.20.00.
Buffe och 61 eller vin kostar 100 kroner.

EVA LEYMAN
Anglar - finns dom? Om dom finns si ser de nog ut som Eva Leyman. Lockig blont hlr och sna'lla
ogon. Hela hon verkar forresten snail. Snail pi det dar akta sattet som har blivit si ovanligt nu for
tiden. Hon skrattar ofta och ser si dar genuint glad ut. Utstrllar arlighet, ocksl det en ovanlig och
underskattad egenskap i dessa bistra tider.
-Jag tanker varje dag pi hur bra jag har det som fir hllla pi med det jag a'lskar sa'ger hon. Som
konstna'r har hon varit verksam i mlnga Ir. De senaste 10 Iren pi heltid. Hon har atelj£ bide i
huset pi Hisingen och sommaratelj<§ i Fjallbacka. I slutet av april a'r det stor utstallning i Norge.
Bohusla'n har stltt for mycket inspiration i mlleriet.

- Dar finns si mlnga otroligt vackra platser
och ma'ktiga naturscenerier, sa'ger Eva. Att
Bohusla'n ibland ar na'stan smartsamt vackert
kan redaktoren skriva under pi. Musiken har,
och har alltid haft en central plats i det
Leymanska hemmet.
- Vi har alltid musicerat hemma, Ulf Jag och
barnen. Musiken och mlleriet, det a'r livet,
sager Eva.Goda va'nnerna Christel och Christer
var de personer som introducerade ukulelen
for Eva och Ulf.De blev medbjudna som ga'ster
till ett medlemsmote, och foljde med viss
tvekan med.
-Jag blev si glatt overraskad av va'nligheten
som fanns da'r.Vi blev si hjartligt mottagna.
Nu har de varit medlemmar i Ukuleleklubben
idrygt2lr.

- Medlemskapet har bland annat haft det goda
med sig att vi har fltt si mlnga nya va'nner och
la'rt ka'nna trevliga och glada ma'nniskor.Jag 6nskar
att fler fickkanna gladjen med musikoch sing. Jag
minns hur nervost det var forsta glngen vi skulle
upp pi scenen pi Kustens Hus och jag spelade mitt
durspel. Fingrarna skakade. Numera a'r det bara
jattekul. Man vaxer i sitt sja'lvfortroende na'r man
vlgar gl upp pi scenen.
Vi pratar om att sing och musik a'r si
energigivande. - Jag kan ibland sitta ett par
timmar pi kva'llen med mitt dragspel och glomma
allting annat och bara ka'nna hur energin strommar
till. Na'r hon vill lyssna pi musik, vad blir det dl
mlnntro?
- Jag tyckerom na'stan allt,men jag uppskattar jazz
mer och mer. Klassisk musik a'r ocksl underbart.
SI talade medlem nummer 117, en kvinna med
sjalen i blomning och stark lyskraft.

Eva pa jobbet Eva I aktion


