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november 2008 årg 12                                

Hej alla ukkevänner!
Först vill jag bara nämna: Märkte ni att det 
var färgbilder i förra ukkebladet? Snyggt 
eller? Bra jobbat!!
Samt vilken träff det var på Nordengården!            
En riktig fullträff, tycker jag. Kul att se några ”gamla” 
välkända ansikten på öppen scen.
En av dom, Kent Schönström, framförde ”Karl Nilsson”, 
ett av Povels bästa nummer, dessutom utstyrd i en tjusig 
mundering.
Jonas Svensson spelade oefterhärmerlig blues på en 
nyinköpt dobro-ukke. De ni!
Det var fler som ställde upp på öppen scen, bla Kenth 
Eriksson som lät sej ”övertalas”. Dessutom framförde Dag 
Bruno ett alster signerat Gustaf Fröding. Toppen!
Som ni märkte blev det ingen inspelning denna kväll, 
beroende på att TT var upptagna på annat håll, men var så 
säkra, de återkommer.
På gång:
Byte av lösenord på hemsidan sker den 1.e december.
Nästa träff den 20.e november på Redbergsteatern, där 
Hot in Hats är programråd. Jag ser verkligen fram mot det, 
redan nu.
Den 26.e november är det Ukkefeber på Redbergsteatern
Den 5.e december skall BB4 samt undertecknad vara 
gäster hos ”Morrongänget” i Mix Megapol, ca kl 08.00.
Den 24.e januari är det årsmöte, se separat kallelse.
Delar av vår styrelse kommer att avgå då, därför söker vi 
nya styrelsemedlemmar (även gamla) som kan tänkas 
ställa upp. Ni som är intresserade eller vill veta mer, vänd 
er till Morgan Kollberg k.reklam@telia.com
Detta var allt för denna gång, vi ses igen den den 20.e 
november på Redbergsteatern kl 19.00.
Ukkehälsningar
Sven

Per hjort, Christina Ekelund, Görel Bråne
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BB4, VILKET DRAG!
Det var en lite ovanlig klubbträff, annan lokal och ett helt j~a band som programråd.
Lokalen var vi tvungna att byta denna träff men det gjorde absolut inget, ombyte 
förnöjer.
Pelle, ledarfigur i BB4, berättade om roliga episoder som hänt både på arbetet, där han 
hjälpte till att spåra felaktigheter i ett kullager med hjälp av Ukulelen och på Hawaii där 
han med familj träffade James Hill och hans Anne på ukulelefestivalen. 
Citat från James genom Pelle; -Ukulelefestivalen 2007 i Göteborg var den absolut 
bästa festival jag någonsin varit på, den var outstanding! Det får vi ge MVG på till 
Ukuleleklubben och dess aktiva medlemmar.
Kvällen fylldes av spel och många goa låtar som gav mersmak, kan man lägga den 
låtlistan på hemsidan tro? 
Vi blev introducerade en ny ”spelgrej” också, att spela i stämmor vilket var annorlunda, 
kanske kan det bli en ny uppvärmningslåt? Beskrivning av detta utlovades att komma på 
hemsidan så vi kan träna hemma.
Henry....man kan inte få nog av dina fantastiska solon i låtarna, när får vi höra dig igen? 
Lars I Persson, i kubbhatt med flagg ”sponsorer sökes” slog ett slag för nästa års festival, 
80 000 kr behöver vi för att täcka alla kostnader och kunna fortsätta ha en festival med 
fritt inträde, här har varje medlem tillfälle att hjälpa till.

Tack kära programråd och malajer för en väldigt trevlig och lyckad klubbträff.

Ann Rudenbrandt
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Ukulele Ladies 10 år!

Det var på Käringön det hela startade! 
Vi samlades några tjejer i Ukuleleklubben, som då var ganska nystartad och dessutom bestod av 
mest herrar och tränade in en låt ihop. 
Klubben anordnade en ”ukulelehelg” på Käringön och jag tror att vi var ca 30 personer. På kvällen 
hade vi bokat bord på Peterson´s krog och vi tjejer överraskade alla med att sjunga ”Ukulela 
mera” i stämmor. Ni skulle bara se minerna på ukkegänget när vi sjöng!!! Det blev succé och vi 
bildade Ukulele Ladies. 
I år firar vi 10 år tillsammans. Fantastiskt roliga år har det varit med massor av härliga upptåg. Vi 
har en liten internationell karriär också. Har varit två gånger i England och en gång i Norge! Vi blev 
extra populära i England eftersom det är mest gubbar som spelar ukulele där. Några medlemmar 
har slutat och några nya kommit till.
Vårt 10-årsjubileum firade vi i oktober på Käringön med massor av god mat och en spelning på 
Peterson´s krog. Nu siktar vi mot 20-årsjubileum. 
Skål på er!!

Mimmi de Broen

 
                                        ”FRÅGELÅDAN”

1  Vad heter den lägsta tonen på en tenor-ukke?
1. A X. D 2.Fiss

2  Flytta ett C-ackord 3 band upp,
    vilket ackord? 1. D# X. A 2.G, såklart!
3  Hur uttalas ackordet Co ? 1. C dim X. C grader 2. C maj
4  Varför kallas det Bluestolva? 1. 12 minuter X. 12 takter 2. 12 slag
5  Vad är det för skillnad
    mellan E7 och F#7? 1. 3 halva tonsteg  X. ett halvt tonsteg  2. Ingen
6  Hur många olika ackordsföljder
    kan man få på tre ackord 1. 10 st X. 4 st 2. 6 st
7  Hur uttalas ackordet Ab 1. Ass X. A minus 2. Aiss
8  Vad markerar att ett
    ackord är sänkt? 1. b X. # 2. *
9  Vad markerar att
     ett ackord är höjt? 1. b X. # 2. *
11 Hur uttalas sänkningen 1. iss X. ess 2. minus
12 Hur uttalas höjningen 1. iss X. ess 2. pluss
13 Vad kan man spela på
     en ukke med? 1. spektrum X. pekrum 2. plektrum
15 Utslagsfråga: Hur stavas ukke egentligen?

             ”MÅNADENS REBUS”

  - AR  -go + Ms   

+  + - D

Rätt svar hittar ni på hemsidan (logga in på medlemssidan) efter den 
21 november!

Årsmöte
Årsmötet med efterföljande fest  äger rum lördagen  
 den 24.e januari 2009
på Bellmansgatan. Anteckna datumet redan nu. Mer  
information såsom kallelse etc. skickas separat innan 
jul.   Men återigen: Reservera just denna kväll 
tillsammans   med alla era goa ukke-vänner!/styrelsen


