
MUKULELE

Jag hade en gang en drom, men det var lange sen... Si
fick jag se och hora Ray Neal (fran George Formby Society,
England) spela pa sin Gibson ukulelebanjo pa Ukulele Fest-
ivalen forra aret... Senare kopte jag en dator (salde min bat)
och kopplade upp den till Internet. Jag satt och lekte med
vissa ord och hamnade av en tillfallighet hos en handlare i
Amerika som salde antika instrument. Och dar pa datorn
fanns min drom - en Gibson UB-1 ukulelebanjo fran 1920-
talet! Forst fattade jag ingenting, sedan skickade jag E-mail
och fick snabbt svar med ett fantastiskt lagt pris. Det gick
bara inte att motsta, jag bestallde ukulelen och kande att
varlden var med mig.

Av en handelse var jag sjalv pa vag till min dotter i USA.
Val dar kunde jag folja med pi dator - ukulelens vag genom
Amerika - via "UPS Service Tracking System". Varje kvall
kollade jag hur langt den kommit. Det tog 6 dagar innan det
ringde pa dorren... Jag kastade mig over paketet, slet upp det
och blev forst hapen hur liten den var. Jag fragade mig sjalv:
Vad har jag egentligen kopt ? - men borjade snart skratta.
Tog banjon och satte mig i badrummet for att spela - och
blevforalskad...

Nagra dagar efter att jag kommit hem, traffade jag Eva
Olivia - hon provade min Gibson och blev fortjust. Aterigen
blev Internet oss behjalpligt och ytterligare en liten Gibson
hittades (dock lite dyrare denna gang). Sa nu har klubben
tva medlemmar som fatt tag i varsin Gibson UB-1 fran
1920-talet. Helt fantastiskt! Genom Internet kan du alltsa
kopa fina, antika ukuleles - aven om avstandet ar langt.
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Nimrod de Broen (ordf.) 13 96 88

Mimmi de Broen (kassor)

Ann Rudenbrandt (sekr.) 9118 76
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Klubbtraffar
Jam & glam - tredje torsdagen

kl 19.00 i febr., mars, april, sept.,

okt. & nov. i Anggardskolonien.

UkuleleBandet
Repeterar forsta torsdagen kl 19.00

febr, mars, april, sept, okt, & nov

Spelmansplatsen 9 (Bo Lundqvist).

Medlemskap
150:-/ar. Inbet. - se ovan postgiro.

Medlemsformaner
10 % rabatt pa Gitarren & Gefab,

Skanstorget.Visa upp medlemskort
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utkommer 6ggrper^r.

Redaktor: Nimrod de Broen.

Bidrag mottages med tacksamhet

och forvining(!).

UkuleleKlubbens Medlemstidning sept 98

ANTLIOEN HOST.
Nu drar vi igang! Hostens f orsta klubb-
traff blir den 17 September, (se bif.
kallelse). Spackat program utlovas!

Festivalen '99...
Nu ar det dax att borja planeringen for
UkuleleFestivalen '99 (28 maj i Slottskogen)
Vi ska bilda Festivalkommitte'n (ca 8 per-
soner) - vill du vara med? Anmal ditt intresse
till styrelsen senast 17 September. Dom som
var med forra gangen har "forsta tjing"...

Ukulelekurser...
Utover kurser i Medborgarskolans program
har klubben oxa kurser for medlemmar:
Kompkurs 1 - utveckla ditt uke-spel...
torsdag kl 18.00 (5 ggr/15 tim, varannan
vecka, 475:-) Start 24 September.
Sta-p&-scen, Scenframstallning... Ova med
hjalp av video! Helgkurs i okt eller nov
(lo-so, 15 tim) 425:- Larare: Nimrod

Forra trafFen...
Sista virtraffen (16/4) : med bl a besok
av Ingrids barngrupp: "Ukulelisarna"
som sjong och spelade sa fint, Stefan &
Peter som demonstrerade sin el-uke.
Kvallens artist blev Marcus, som med en
Formby-lat tog alia med storm! Marcus
delade generost med sig av priset till
tvaan - Lars Persson.
Avslutningsvis overlamnades en present,
ett appletrad (!) med fyra olika sorter
inympade, till Mimmi och Nimrod fran
medlemmarna i UK . Vi kan meddela
att trddet har en hedersplats i trddg&rden i
Vallda - och verkar trivas bra! TACK!

Ingrids barngrupp "Ukulelisarna"sjunger natgulligtp& klubbtrdffen..



Hant i sommar...
I mitten av maj invaderade UkuleleKlubben Karingon, med Olivia i spetsen. Det
blev mycket lyckat - med spontana spelningar (bl a pi bryggan), "latbytarverkstad",
rundvandring pa on med guide. Supdn pi Petersons Krog blev hojdpunkten, "tjej-
maffian" (Olivia, Ingrid, Ann, Margareta, Mimmi & Imo) overraskade oss alia med
ett harligt upptradande med "Ukulela mera", en egen hopknapad text pi Olle Adol-
phssons "Okanda djur". Till slut fick vi igang hela den fullsatta restaurangen med virt
sing &: spell Kvallens mysterium: vem bjod oss pi champagne? Tack Olivia, for allt!

I pingst hade vi en grillfest i var stuga i Vallda. Ringlinjen gick - men det var minga
som inte kunde komma. En av sommarens finaste dagar... UkuleleBandet hade en
spelning i Slottskogen ("Sommarunderhillningen") den 5 juli. Det var ratt mycket
folk - minga gria kalufser och poplinjackor i publiken...Vilken schuss det blir nar vi
backas upp av bas,trummor...! Den 5 September var det dax igen for en ny spelning
(girdsfest i Linn&taden)...
Jonas och Marcus var i Danmark i juni och deltog nar danska Formby-filialen fyllde
10 ir. Akta danskt gemyt... Jonas och Marcus var oxi i England i September tillsam-
mans med Anders A., och Stefan E. for att halsa pi i Formby-conventet, Blackpool.

Pa familjefronten...
# I juni gifte sig Henrik A. och flyttade till USA med sin nya familj.
# I augusti gifte sig Ann i Billdal. I kyrkan sjong Olivia & Eva och pi brollopsfesten
underholl Nimrod pi ukulele & piano!
# Oxi Mimmi & Nimrod slutade att leva i synd... gifte sig i sin tradgird i Vallda i
augusti. Ar det en epidemi pi ging?

UkuleleKlubbens maestro & mentor - Thomas Allander fyllde femti den 5 Sep-
tember. Tyvarr kunde inte Nimrod & Mimmi uppvakta si Olivia fick ensam framfora
vira hyllningar + en picknickkorg med "fyllning" fran klubben.Ett femtiofaldigt leve...

Nyheter...
Klubben ar nu begivad med en fax! Tack, Jan Book pi MacForum for givan!
Fax nr - se klubbinfo! Marcus ska ha barngrupper i ukulele och Nimrod skall ha ny-
borjarkurs for synskadade. Ralf har fatt deltagare (9 st) till sin nyborjargrupp i Lerum!

BORJADE DET...
FRAN VAKTMASTARE TILL JORDEN-RUNT-LUFFARE!

Sa bar var det: 1987 jobbade jag som vaktmastare pa Medborgarskolan
(vid sidan om mina kvallskurser i gitarr). Da fick jag ett frestande forslag
fran bekanta i Australien att komma och haisa pa... Sagt och gjort - jag
sade upp mej och bokade en flygbiljett till Brisbane.

Men innan jag slutade mitt arbete - sa skulle mina arbetskamrater
traditionsenligt "sala" ihop till en present. Dom fragade mej om jag kunde
hitta pa na't... Plotsligt far jag en ingivelse - en ukulele! Och en ukulele
fick jag - battre ressallskap kunde jag inte fatt! (Sedan tidigare speladejag
gitarr och piano och hade bara en svag uppfattning om ukulele. Ndrjag skulle kbpa
minforsta gitarr (14 dr och totalt Beatles-fralst) - tyckte mm storebror att jag skulle
ta en ukulele istdllet. Men jag ville absolut inte lyssna pa det drat. 25 dr senare
ramlade dockpoletten ner...)

UkuleleBandet i full sving i Slottskogen den 5 juli!

Min basta kompis...
Under min sju manader langa resa:

Australien, Nya Zeeland & Thailand
borjade jag lara mig ackord och latar.
Ett problem var forstas"kulsprute-
kompet"... Det tog tid innan jag fick
nagot sanar fason pa "Cleaning win-
dows". Att luffa runt pa egen hand i
nya lander ar fantastiskt - och en
musikant ar all tid valkommen...

Ibland kan det bli lite langtrakigt,
ensam pa en langresa, men da hade
jag ukulelen, som snart blev en kar
kompis. En gang glomde jag min uke
- kvar pa hatthyllan i en buss... (fick
tillbaks den - tvd veckor och hundra
mil senare!)

Min laroscen...
Hemma igen - borjade jag spela pa

Jazzhuset, dar jag hade ett staende
engagemang som "mobil" artist. Jag
spelade i baren, pa scenen, i restau-
rangen, for kon i trapphuset! Vilket
6s, vilken akustik, vilken tacksam
publik - folk ville inte ga in!

Minst 200 i puls...
I november -88 var det

dax for min stora debut:
"Oldsberg for narvarande"
med drygt tva miljoner
TV-tittare. "Cleaning
windows" gjorde ater-
igen sin tjanst med
framgang. Studiopub-
liken var helt med pa
noterna - jag hade
"varmt upp" dom rejalt
innan direktsandningen...
Telefonen hemma gick
varm - och spelningarna
hopade sig.

Kurser i ukulele har
jag haft anda sedan
ht -88 (totalt flera
huiidra elever) - och nu
har vi ju startat en
ukuleleklubb...

Nimrod de Broen
dr Olivia)


