
VAD PASSAR PA UKULELE?
Vid forsta anblicken verkar ukulelen inte sarskilt anmark-
ningsvard.Plinkar man pa en strang later det inte markvar-
digt alls.Men spelar man en harmoni (en snygg ackordsfoljd)
- sa hojs intresset direkt. Sjunger man dessutom till...

U. ar i forsta hand ett kompinstrument. Visst kan man
spela instrumentalt - men det later lite for mycket "plinketi-
plonk" (dar ar gitarren overlagsenl). Klangen ar Ijus - nagon
has existerar inte. Darfor blir ackorden/harmonierna sa
ovanligt tydliga for orat. Klangen ar distinkt, man kan byta
ackord ofta utan att klangen grotar ihop sig. Den tranger
igenom, trots buller omkring sig, tex pa puben, pa festen,
i buss/bil/flygplan...

Vilka musikstilar passar da for ukulele? En sorts latar ar
dom "spattiga" (rytmiska, ofta snabba) dvs festlatar: Dagny,
Trettifyran...Jazz: latar ofta fran 20-, 30- & 40-talet. med
harliga harmonier. Ofta glada men ibland oxa melankoliska,
en guldgruva for en ukulelespelare! Pop: det finns en hel del
som passar - ofta fran 60-talet, Oh, Carol, Lucky Lips...
Gospel: rytmiska latar med harligt driv! Down by the river-
side, Oh, when the saints... Glom inte bort dom frireligiosa
- Parleporten... Latin (calypso/rumba/ bossa/samba...):
Ovanliga rytmer som ar mycket tacksamt for ukulele!
(Passar sdmre for ukulele: vals, ballader, rock, blues...)

Hur forkortar man egentligen ukulele?
Ucke? Ukke? Uke?
Det finns helt enkelt ingen bra forkortning! Ordet ukulele ar
ju lite tungrott - att saga ucke gar ju bra - men att skriva det...

Det hade stort mej lite och jag kunde inte bestamma mej -
tills vi fickbrev fran Povel Ramel dar han skrev bl a "mm uke
hanger tyst pa vaggen och minner om fornstora dar och sjalv
befinner jag mej i en Formby-svacka..." Det avgjorde saken -
det fick bli uke! Povel ar ju anda var framste ordbrukare &
bokstavskonstnar...

I England forkortar man oxa till uke (men uttalas ju:k) och
stavas dessutom annorlunda: ukelele. Underligt nog uttalar
vi ordet har i Sverige pa samma satt - alltsa inte ukidele! Pa
Hawaii skriver man daremot ukulele (vilket betyder "hopp-
ande loppan") men spelsattet ar ju inte sarkilt spattigt dar -
utan mer savligt. y * }
Ukulele - enda instrumentet somrtul i namnet! (Fattar ni?)

Dakanske ni forstar dennadevis: Ukegorsuke!
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Klubbtraffar
Jam & glam - tredje torsdagen

kl 19 i febr, mars, april, sept, okt &

nov pa Kustens Hus, nara Kusttorget

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 p£ Gitarren & Gefab,

Skanstorget.Visa upp medlemskort

UkuleleBladet
utkommer 6 ggr per ar.

Redaktor: Nimrod de Broen.

Bidrag mottages med tacksamhet

och forvaning(!).

UkuleleKlubbens Medlemstidning okt 98

NYLOKAL!
Alia blev lite chockade nar jag beratt-
ade att det var sista gangen vi var i
klubblokalen i Anggardskolonien.
Deras styrelse hade bestamt att inte
hyra ut till andra - men glomt att
meddela oss. Pa nader fick vi vara
dar i September.

Pi kort varsel fick vi borja leta efter ny
lokal (Tack, alia som hjalpt till!). Nu har vi
hittat den, kanske annu battre an den forra:
Kustens Hus, vid STENA Tysklandstermi-
nal, se karta. Det ar har som Visans Vanner
haller till. Tack, Olivia! Vi kunde inte onska
oss nagot battre! Sjalv sajer hon: Varfor
tankte jag inte pa detta direkt? Hon ar sjalv
aktiv medlem i Visans Vanner.

Klubbtraffen...
Vi var 28 sjalar som hade som vanligt en
trevlig kvall med lite mer prat an vanligt
denna gang - det var ju hostupptakt. Trots
att klubben forokar sig (nu 70 medlemmar)

sa ar vi anda kvar runt 25-30 personer.
April '97 var vi 42 st narvarande (rekord
hittills!) och da borjade vi bli lite oroliga..
Nu ar ganska lagom med 30 narvarande -
men man undrar ju... Vi saknar er!
(Manga medlemmar
borju Idngtfran
Goteborg).

Kvdllens artist blev Niklas> ("Mannen som
kom in fran kylan")

TjejHgan, med Olivia i spetsen, sjong
sin "Ukulele mera" till allman fortjusning.
Basisten, Claes-Hakan, var aterigen med
och skulle haft med sej en kompis pa trum-
mor, men han dok inte upp.
Trotjanare...
Vi har nagra i klubben som alltid kommer:
Lennart, Kent, Olivia, Hakan, Karl-Erik,
Berit & Christer (har jag glomt na'n?). Sist
var det ett litet jubileum - 10:e klubbtraffen!
Lange leve UkuleleKlubben!

Sista natten medgdnzet - /' alia fall i Anggardskolonien (September 1998)



Festivalen '99
Planeringen for ukulelefestivalen ar nu i full gang! Forst en till korrigering fran forra
UkuleleBladet - festivalen gar forstas av stapeln lordag, 29 maj!
Vi efterlyste intresserade till festivalkommitten - det blev ju ingen direkt rusning... Vi
har redan trafFats en gang och gjort en grov skiss. Det verkar bli en del nyheter...
Kommitte'n bestar av Nimrod, Olivia, Marcus, Mimmi, Bo, Ralph, Ann & Margareta.
Var ambition ar att gora om den lyckade festivalen '97 - fast annu battre!
Vi behover sponsorer!
Vi erbjuder tva alternativ till foretag: 5.ooo eller 2.ooo kr. Finns det intresse pa ditt
foretag - ta kontakt med Nimrod!

Tjej-Ligan spelar "Ukulela Mera "pa klubbtraffen. Det Idt alldeles utmdrkt - men hur star det
till med scentekniken? Finn fern fel...

UkuleleBandet...
har redan repat tva ganger i host. Sist gang, var den basta hittilis - som manga spontant
sa efterat... Repet 5/11 blir den sista pa Spelmansplatsen, hos (Bo Lundkvist flyttar till
Torslanda till varen - da hoppas vi att vi kan vara pa Kustens Hus). Vill du vara med i
UkuleleBandet? Prata med Lennart ("Tennsmeden").

Nasta spelning ar i Kungalv, 12 november pa "Sang &: Sant" (Kvarnkullen). Det har
funnits i manga ar och ar en harlig viskvall med mycket folk och varierat program.

Du vet val att du kan engagera UkuleleBandet till underhallning till ditt foretag,
forening etc. Gaget ar 1.000:-, pengarna gar till klubbkassan.

Kustens Hus!

Medlemsintervju:

Markus - a coming man!
En av dom yngre i UkuleleKlubben ar Markus, trots det har han anda varit
med fran borjan. Ar aktiv i styrelsen och leder nu aven tva barngrupper.
Han har agerat lite i det tysta, men pa sista tiden har han visat framfotterna
rejalt och imponerat stort med sitt ukulelespel!

Hurkom det sig...
Jag hade ett sommarjobb 1991 i Ljungbyhed
(uppvaxt i Simrishamn). Kande bara att jag
skulle vilja ha en ukulele. Vet inte riktigt var-
ifran intresset kom - men jag hade nog sett
Thomas Allanders Uke-skola i TV och s&
Trazan & Banarne forstas. Spelade forst p^
egen hand, flyttade sen till Goteborg nagra ar
senare oc±i anmalde mig till en av Nimrods
kurser.
Varfor ukulele...?
Klangen later kul, det ar ju inget pretentiost
instrument, man blir glacL.Tidigare hade
jag bara spelat lite blockflojt och trumpet.

UkuleleKlubben...?
En marklig samling manniskor...i positiv
mening, alltsa. Trevliga gubbar! M&nga olika
personligheter. Bra upplaggning pa klubben.
Att jag ar yngre Sn dom fiesta stor inte mej.
Kul att traffa andra musikintresserade.
(Marcus ar aven med i Formby Society och i
somras var han i Danmark och England och
traffade andra Formby-fantaster.)

Markus "fighting face"...

Din mdlsattning?
Vill lara mig s£ mycket som mojligt, tar
alia chanser... Skulle vilja spela och under-
halla for folk. I somras ovade jag ovanligt
mycket - nu kan jag val 20 latar utantill,
bade Formbylatar och annat. Aven melo-
dispel intresserar mig. Kopte nyligen en
CD med olika engelska & amerikanska
ukuleleartister (Nar Marcus gick i min
ukulelekurs "pluggade" han min kasett sa bra
att han lat som en kopia. av mej .Ruskigt!
Och nu har han lart sig annu mer - rena
ukulele-fyrverkeriet!)
UkuleleFestivden '99...?
Ska bli annu battre! Med m&nga bra
artister - far garna vara lika l£ngt program
som sist!

Intervjuare: Nimrod

Mona Lisa har fatt syn pa en ukulele...


