
VARA FAVORIT-
KOMPOSITORER...
Vi har massor av svenska latar som passar utmdrkt

for ukulele - i alia mbjliga stilar:

Povel Ramel, forstas, han har skrivit en sanslos radda av hits -
dom fiesta - anmarkningsvart uke-betonade: Mitt eget blue Hawaii,
Fat mammy Brown, Maste vdgen till Curaqau gynga sa, Ta av dej
skorna.... Fina melodier, harliga harmonier och roliga texter! Enda
problemet - dom ar sa himla svarsjungna... och langa...
Owe Thornkvist - gjorde massor av latar, framforallt pa 50-och
60-talet, ofta lite ekivoka: Dagny, Pa festplatsen, Rumba i engelska
parken... Vad vore en fest utan Owe Thornkvist?
Lars Berghagen - manga spattiga latar med festliga texter:
Hdlligdng i skogen, En kvdll ijuni, Breda leenden...
Ted Gardestad gjorde flera starka uke-latar, ofta lite struttiga,
med harliga harmonier: Eiffeltornet, Chapue au claque, Angela...
Ulf Peder Olrog - gjorde en hel del, ofta i "up-tempo": Bullfest,
Schottis pa Valhall, Filosoftsk dixieland...
Hasse-a-Tage - i sina fantatiska revyer anvande dom ofta engel-
ska/amerikanska melodier med egna texter... Tidigt gjorde Alfreds-
son: Blommigfalukorv... Annars tanker man mest pa latar som:
Norge, Norge, ... i banken efter tre? Bid stestonhatt... Harliga latar -
ofta med lite fracka texter. Fantastisk festrepertoar!

Olle Adolphsson- skrev rytmiska latar - ofta med berattande
texter: Trubbel, En glad calypso om vdren, Rdd till dej och mej...
Cornells Wreesvijk -skrev mest for gitarr, men en del latar gar
bra pa uke: Lasse liten blues, Somliga gar med trasiga skor, Deidres
samba... med texter - ofta om dom utstotta...
Mikael Wiehe/Bjorn Afzelius - skrev manga hits ( Hoola
Bandoola Band) -ofta med en latinamerikansk touch. Harliga,
rytmiska latar - ofta med ett socialt patos i texterna: Victor Jam,
Juanita, Sang till friheten, Flickan och krakan, Kungens man...
Robert Broberg - massor av latar fyllda av livslust och efter-
tanke - dom basta skrev han pa 60-talet: Maria-Therese, Det som
goms i sno, Ingela, Bdtldt...
Stefan Demert : Den kaxiga myran, Kdrring, hast och trilla...
Claes Eriksson - slagkraftiga latar: Macken, Man ska ha husvagn,
Gott a leva, Grisen i sdcken. . . Vi hoppas det kommer mera!
Ja, men Evert Taube da? Manga fina visor - men inte direkt uke-
betonade ( bl a vals ar svart pa uke - daremot 6/8 takt...). Dom
"latinska" latarna ar battre: Flickan i Havanna, Fragancia, Allt bak-
om oxar tio, Vals i Val Paraiso, Pepita dansar... Och forstas dom
spralliga: Nudistpolkan...
En sak bekymrar mej: Det skrivs skrdmmande fa hits pa 90-
talet som passar for ukulele (Vem vet. Lassie...)! Red.
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Klubbtraffar
Jam & glam - tredje torsdagen kl

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

nov, Kustens Hus , nara Chapmans

torg (vid STENA -

Ty sklandsterminal).

UkuleleBandet
Repeterar forsta torsdagen kl 19 i

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

pa Kustens Hus.

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

Medlemsformaner
10 % rabatt pa Gitarren & Gefab,

Skanstorget. 15% pa Harris Musik,

Molndal.Vz'sfl upp medlemskort.

UkuleleBladet
utkommer 6 ggr per ar. Redaktor:

Nimrod de Broen.B/drag mottages
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SUCCE -
FOR PEN NYA LOKALEN!
Kustens Hus, var nya klubblokal, var alia
overfortjusta i. Den har allt! Helt enkelt
fantastiskt att vi kan fa vara har!

Vi var 25 som bankade oss (nasta gang ska
vi moblera battre!). Ovanligt mycket spel
denna gang - klubblatarna forstas men oxa en
bonuslat: "SignaturMelodin" (Hylands Horna
med ny text av Kent & Nimrod).

Latar om regn...
Iden med "Latar om regn" foil val ut - alia
grupperna grep sej an uppgiften med liv och
lust (en godispase lockade...). Tva grupper
hittade 15(!) latar om regn.For att skilja dom
at - fick dom sjunga en av sina "regnlatar"...

Kvallens artist...
blev aterigen Kent - som vann med en snoa
med munspelssolo (spelet monterat pa en
"krage" over huvudet. Alia fick kanna att sta pa
scenen - dar har manga fina artister statt...

Ingen kan se sa lycklig ut pa seen som - Kent!
Har med munspelsstdllning...

Sta-pa-scen kursen...
21 - 22/11 - blir av, men lokalen ar inte
spikad an. Fler far garna anmala sej (hittills
5 anmalda). Klubben sponsrar med 100 kr
avgiften blir da for tva dagar/15 tim: 325kr
(lord+ sond). Larare: Nimrod de Broen.
Visst behover vi alia "spetsa " vara scenfdrdig-
heter... Bra tillfdlle: att trdna scensituationer
och sedan se dom pa video!

Pleaze - say cheeze!
En uppmaning fran hovfotografen Mimmi:
Titta in i kameran - se lite glada ut!
Det blir battre kort da...

Klubbensfax...
Vill du faxa till klubben? Da maste du
ringa upp forst - och sdja: "Nu skickar jag ett

¥'. fax - svara inte ndr det ringer"!
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Klubblatarna...
Dom fiesta verkar uppskatta latarna - sarskilt
nar vi borjade skicka ut dom med Ukulele-
Bladet! Ett onskemal kom upp sist - att fa en
Idtt lat+ en svdr. Vi ska tanka pa det...
Apropa latarna - det ar lite av slask-karaktar

over dom.Tyvarr gar dom basta - parlorna -
till kurserna. Eftersom dom fiesta i klubben
har gatt pa dom - kan vi ju inte anvanda
latarna igen. Men vi forsoker dammsuga efter
fler guldkorn...

Anmalan till klubbtraffen...
Far vi foresla en ny rutin for din anmalan!
Nar du far UkuleleBladet (veckan innan
traffen, med kallelse/program ) - kolla din
kalender - skriv in - ring och anmdl dej till
klubben direkt!
OBS! Pa klubbtraffen, 19 november, bjuds
det pa artsoppa & punsch!

SUSbildat!
I oktober bildades Svenska UkuleleSallskap-
et, med Rainer Weinrauch (medlem nr 67)
i spetsen . Meningen ar att samla ukulele-
fralsta i Malardalen med manadstraffar i
Uppsala. Adress till Rainer: Djdkneg. 55,
57425 UPPSALA.

Var ar sponsorerna..?
I forra UkuleleBladet efterlystes initiativ fran
medlemmarna - for att skaffa sponsorer till
UkuleleFestivalen. Resultat hittills: nada, zero,
noil... Har ni inga kontakter, arbetsgiv-are...?

Pa forra klubbtraffen lovade dock Morgan
(K-reklam) att trycka affischen utan kostnad!
Heder at en sadan man!

UkuleleBandet...
Jag tycker oxa att medlemmarna har varit
usla pa att ordna "gig" till UkuleleBandet!
Skams ni over oss? Efter spelningen i Kung-
alv (12/11) har vi inget inbokat... (Gaget dr
1.000 kr - gar till klubbkassan). En paminn-
else: UkuleleBandet har ny rep-lokal:
Kustens Hus (!:a torsdagen i manaden)

Ar smote 23.1 1999...
Boka in UkuleleKlubbens arsmote redan nu:
lordag 23 jan kl 18 - med pafoljande brakfest
(ni minns vdl forra gdngen...). Kallelse komm-
er i borjan av januari. Kan du tanka dej att
vara med i styrelsen... Hor av dej till valbe-
redningen, som skall bildas i november.
Valberedningen (sammankallande + tva leda-
moter) ska pa arsmotet presentera forslag till
ny styrelse..

Till sist...
Horde ni att kommunisterna lagt forslag att
fa svenska folket att skratta mer (vi skrattar
bar a 6 mini dag -jdmfort med 18 min pa 60-
talet). Vi kanske ska tipsa dom om ukulelen..

Medlemsintervju med Mimmi - medlem nr 1:

"Jagfick min man pa kopet!"
Mimmi - UkuleleKlubbens kassor, hovfotograf & oversteprastinna - en behaglig
kvinna som inte verkar gora mycket vasen av sej... Men gor massor av nytta i bak-
grunden! Bakom varje framgangsrik man - star en fdrvanad kvinna... (Red.)

Varfor blev det ukulele?
Hosten 1992 anmalde jag mej till nyborjarkurs
i ukulele. Vi, min forra pojkvan och jag, holl pa
att separera - sa jag ville gora nat kul, nat annor-
lunda! Egentligen ville jag spela gitarr - bladd-
rade i Medborgarskolans program - fick syn pa
"Ukulele - kan man ha roligare? Det lockade
verkligen. Nar jag ringde till Medborgarskolan
blev jag overtygad - helt enkelt said!
/ musikaffaren...
Men nar musikaffaren visade mej en ukulele,
tankte jag: Gud - ar det sa domser ut? Jag trodde
dom skulle vara mer banjolika. Den sag sa rolig
ut - en minigitarr! Men en sin med palmer pa -
det vill jag inte ha. Det sag for barnsligt ut!
Pa frisorsalo ngen...
Mina arbetskamrater (da arbetadejag pa en frisor-
salong) - fick sej ett gott skratt nar jag visade dyr-
gripen. Jag forsokte spela med hjalp av en enkel
ackordtabell - det gick inte sa bra...
Pa kursen...
Sa borjade ukulelekursen for Nirnrod. Det var
lite speciellt forsta gangen: alia kom med var sin
lilla ukulele i handen... Det var sju killar (Agne,
Bjorn...) och sa jag. Jag hade faktiskt svart att
sova den natten - det snurrade i huvudet pa mej
(D, A7, Tom Dooley...attjagkundespela...) Man
blev verkligen uppvarvad (amfetaminkick)\ i livet...

I frisorsalongen satt jag och min kompis och
spelade ukulele i pauserna. Det blev det snart det
roligaste i livet...Man blev nastan manisk! Att ga
till ukulelekursen var nanting man langtade till.
Att jag senare fick ihop det med lararen.... Far
man verkligen gora sa.. ? Red.
En episod...
En gang var vi nagra stycken i en bil - pa va'g till
Stockholm. Jag hade nagra latar pa min repertoar
- min storasyster ville att jag skulle spela. Sa dar
satt vi och sjong i baksatet - bada lika fascinerade
att jag kunde... Otroligt! Ett bra tips - att spela i
bilen! Risken dr dock stor att man gasar pa - av
barafarten! (Ha-ha) Red.

UkuleleKlubben..?
Haftigt! Det ar roligt, man kanner sej stolt. Att
vara med fran forsta borjan... Det ar nat riktigt
stort vi har satt i gang! Ibland tanker jag: Herre
josses - van ska det sluta? Hoppas bara att vi kan
fortsatta i samma stil...

Allt flyter pa bra i klubben - trots att vi inte har
nan direkt vana av foreningsarbete. Det ar bra att
vi inte ar sa strikta - en lattsam anda gor det triv-
sammare (det fmns manga dotrista foreningar)...
Men ordning ska det forstas vara - pa ekonomi
och sadant.

Vi lar oss hela tiden... men jag har insett att
UkuleleKlubben anda star och faller med dej! Jag
tror ocksa att klubben ar viktig for manga - man
langtar, man har kul, man utvecklar sang & spel...

Intervjuare: make - tillika redaktor.
Det dr inte var dag man intervjuar sin partner,
man kan fa reda pa saker som man inte hade en
aaaningom...


