
Pa traningslager med Ukkebandet
Deltagare: Mimmi, Nimrod, Ralf, Marianne, Krister, Christer, Karl-
Erik, Jonas, Ingrid, Tage, Lennart, Ann
Lagret var foriagt till de stora skogama i Grabo dar Nimrod hittat en
gammal mysig mangardsbyggnad (nedlagd skola).

Efter lite irrande i skogarna samlades alia pa lordag formiddag vid
garden. Kaken bestod av stort k6k, matrum och nagra smarum
samt drangkammare med over- och underslafar. Grabbarna intog
snabbt drangkammaren medan damerna fick forfoga over de andra
rummen.

Overvaningen var omgjord till "Grillvind" med en oppen spis
stor nog att grilla ett svin. Vi kbrde bara med brasa. Alia utom
Krister och Christer gick upp till grillvinden dar spelandet direkt
borjade. Vi tva anrattande en lukullisk tre-ratters lunch...

Darefter avloste matlagandet och spelandet varandra. Det
foretogs skogspromenader och i drangkammaren intogs ibland
wiskey ("direktimporterad" av Ralf).

Vid tresnaret nar stamningen var pa max forsokte Tage lyfta
fram Vikingarnas latar med dragspel
Ralf gjorde da debut som danslarare!
Pa morgonen efter en stadig frukost
spelades det ukke igen aven om
fingertopparna ommade. Helgen
gav mojligheter att hinna prova nya
later, trana olika arrangemang vilket
var mycket uppskattat.
Vi kanske kan hyra garden igen...?

Krister Backman
Mysgubben Krister rapporterar frdn Fidji & Gr&bo

Bula, Bulal
Bula ufa/as (Boola) och betyder hej pa Fidji. Jag varnamligen dar
pa semester i november. Jag akte ut till en liten 0 dar man mottes
av Fidjisar som vralade bula bula, hangde pa oss halsband av
snackskal, spelade gitarr & ukke och sjOng underbart trestSmmigt.
Det var precis som filmen Ville i sOderhavet!

Var man an gick sa ropades det bula... Ukulelama spelade ofta
dubbla takten mot gitarren vilket lat bra. Som slaginstrument an-
vande dom bara pinnar. Alia tycks ha underbara roster - alia gillade
att sjunga. Det ar en otroligt glad och harlig stamning dar.

De dricker ej sprit dar utan Kava som ar en rot som krossas.
Sedan tar man en tygtrasa och sveper runt den krossade roten och
doppar i vatten. Resultaten blir en brungra soppa som om man
skurat golvet. Det smakar varre an skurvatten men man blir pa gott
humor och vill sjunga. Det paverkar talet sa man sluddrar.

De klamde ganska mycket kava under kvallen och senare pa
natten nar de lokala sangema tog slut sjong man manga av de
sangersom vi har pa var repertoar i klubben, som When the saints,
When youre smiling, Aint she sweet etc.

Nagon dag hade jag en t-shirt med text "Ukulelefestival 1999"
pa ryggen och da fick jag extra manga Bula Bula. ..Detarratt gott i
vattnet dar nere - 28 grader och fina rev, sa man har inte brattom
upp. Fidji kan sammanfattas i bad, mat och mycket musik.

Bula Bula - fran Krister B

UKULELEKLUBBEN
do Nimrod de Broen

Owe Husargntan 35

413 14 Goteborg

"Froken Ukke": 031-774 21 30
Tel/Fax: 031-13 % 88

E-mail nimrodmusik@telia.com

Postgiro: 4383241-9

Styrelsen 1999
Nimrod de Broen (ordf.) 13% 88
Mimmi de Broen (kassor)
Ann Rudenbrandt (sekr.) 91 18 76
Lennie Zarnblom (led) 0303-92771
Tage Fors (ledamot) 41 64 22
Karl-Eric Hansson(sup.)0303-104 92
Styrelsen sammantrader sista sondagen
i jan,febr, mars, aug, sept & okt.

Klubbtraffar
Jam & glam - tredje torsdagen kl 19
i febr, mars, april, sept, okt & nov
Kustens Hus, nara Chapmans torg
(vid STENA Tysklandsterminal)

UkuleleBandet
Repeterar forsta torsdagen kl 19.00
febr, mars, april, sept, okt, & nov.

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

Medlemsformaner
15 % rabatt p3 Gitarren & pi Harris
Musik. 10% pa Gefab.
Visa upp medlemskort.

UkuleleBladet
utkommer 6 ggr per <lr.
Redaktor: Nimrod de Broen.
Bidrag mottages med tacksamhet
ochfbrvdningd).

UkuleleKlubbens Medlemstidning

Tjong i medaUongen...
nu kor vi i gang 'en! Arets och millenniets forsta klubbtraff blir den 17 'februari.
Som vanligt i v&r trivsamma lokal - Kustens Hus. Efter arsmatetoch Brakfesten i
januari vdntar nu mdnga aktiviteter -blaen kurs i sdng^^^^f ormby-komp!

Form klubbtraffen...
Nytt rekord i antalet deltagare - 52 st! Olivia
"6'verraskade" oss med sina charmiga clever frir
Hammarkullen, 9-10iringar som sjcing och
spelade ukulele. Vi hoppas vifdr se dom pd
nasta UkuleleFestival! Det bjods p& glo'gg &
pepparkakor...

Nimrods tvi nybdrjarkurser i ukulele gastade
oss. Dessutom overraskade Per Anderson
"Galningen fran Balltorp" (fr&n bl a Molndals-
revyn) med ett sanslostframtradande.

Klubbens Formby...
Kvallens klo - "Klubbens Formby" hade fem
deltagare i tavlingen som avgjordes efter om-
rostning av publiken. Overlagsen vinnare blev
forstas - Markus! Han har ett driv och teknik i
hogerhanden som manga ar avundsjuka pa...
Markus fick som pris en T-trdja med fargbild av
George Formby!

Vinnare av "Klubbens Formby": Markus Berg!

oppen seen...
Styrelsen har grunnat over fragan med
"kvallens artist". Vi provar sS har: l:a & 2:a
klubbtraffen p& terminen har vi oppen seen.
Ingen omrostning - inga priser. Sista klubb-
traffen har vi daremot en "kvallens artist"
med omrostning och fint pris.

4iiF^ **^' ^f
Tavlingsdeltagarna Markus, Hans, Nimrod, Kjell & Lars visor glatt upp sina olika ukulelebanjos



Arsmotet...
Nyheter for i ar: den ekonomiska redovisning-
en var bifogad i kallelsen. Dessutom var nu
punkten "Ovriga fragor" insatt pa dagordning-
en for forsta gangen.

Motet gick snabbt och effektivt (Tack,
mOtesordforande Hans Taremark!) - tills vi
kom just till punkten Ovriga fragor... Da blev
det tyvarr en lite ha'tsk stamning (jag undrar
vadalla "respektive" tyckte...).

UkuleleKlubbens nya styrelse '2000:
Tage, Mimmi, Nimrod, Ann, Lenny & Karl-Eric

Vi far stralande betyg pa vara medlemsenkater.
Man maste konstatera att UkuleleKJubben at en
mycket valskott och framgangsrik forening. Det
ka'nns trist och orattvist nar ett fatal medlemmar
"gnaller" medan det stora flertalet inte sajer nat...

Jag lyssnade noga - jag horde inte ett enda
positivt uttryckforklubbenfr&n gndllputtarna!

Jag bara undrar - om man inte kan hitta nigol
positivt under detta fantastiska ar - nar ska man da
kunna gora det? Alt gndlla pa dom som gnaller -
dr det att enall

Bussiga Bert & Berit pa Brakfesten!

Jag menar forstls inte att man ska lagga locket pa
under ett Srsmote - men tonen och avsikten ger
kanslan av att man vill kritisera, rasera...
Sd hdr fimgerar ju en forening: drsmotet = med-
lemmarna ger ett mandat, ett fortroende till en
styrels - "Gor ett brajobbfor oss och klubben -
armors byter vi styrelse ndsta dr!"

Fragan om medlemstopp har vi diskuterat i
snart tvS ar pa klubbtraffar och i Bladet. Det SL en
svir fraga - men vi maste i forsta hand va'rna om
dom medlemmarna vi har! Vi knacker oss om vi
ska ta hand om alia intresserade... (Det ar ju en
problem - att vi ar sa populiira...)

(Se bifogat protokoll over arsmotet.)

Brakfesten...
blev oxa denna gang lyckad - tack alia in-
hlandade. tack festvardarna Tage & Thomas!
Manga deltagare bar efterat visat sin uppskatt-
ning.

Eftersom Kustens Hus tyvarr var bokad
fick vi istallet vara i en annan lokal. Men
utover all dukning och pyntning - var vi oxa
tvungna att frakta dit en portabel seen , hyra
ljusanlaggning, sy upp en fond av svart tyg
(Tack Imo, Lenny , Lennart & Ann!).
Men oj -vad fint det blev!

Det gavs mycken musikalisk underh&llning under
kvdllen - spontana snapsvisor, en kabaret &
oppen seen. Men storst succe gjorde uppenbart
"The Rockuleles" - med Idtarfr&n tidigt 60-tal:
rytande gitarrer, doatjejer, killarna i solglasogon
& Beatles-peruker.

Kurser i var...
Som vi tidigare flaggat om blir det en kurs i
"Formby-komp" (larare: Markus Berg!) pa
tisdagar 19.10. Intresserad? Ring Markus
eller Medborgarskolan 755 14 04

Dessutom
- en grundkurs i sing
(larare: Lena Larsson!)
en helg lo'rdag + sondag
i mars (vecka 10 alt. 11).
Intresserad? 'i
Ring Nimrod.

Galningenfran Balltorp"
- Per Andersson!

Redovisa CD-skivor...
Ni som bar tagit ut CD-skivor i hostas - fir vi
be er senast 29/2 redovisa genom att betala in
pa klubbens postgirokonto. Observera att vi
hade en drive i hostas da medlemmar kunde
tjana 20 kr/skiva under en begransad period.
TACK PA F6RHAND!

Medlemsintervju med Ann (nr 12):

Ann - klubbens "meste" medlem!
Inte nog med att hon ar alias var "Froken Ukke" som talar sd vanligt till oss i
klubbens Info-telefon. Hon ar ocksa sekreterare i styrelsen (sen '98), medlem i
Ukulele Ladies och till nyligen i UkuleleBandet. En av dom som varit med
andafran borjan. Hon %'or massor av nytta i klubben - en riktig klippa!

Hur kom det sy..?
Min grabb hemma var sa sjuk - jag kande att
jag maste hitta pa nagot fftr min egen skull.
Jag sag ukulele-bilden i Medborgarskolans
kursprogram - det sag sa roligt ut, det kandes
ratt fftr mej. Sa jag anmalde mej till Nimrods
nyborjarkurs hosten '96.

Nyborjarkursen.. ?
Det var roligt! Nar jag kom hem efter forsta
gangen - satte jag mej pa sangkanten hos min
pojke och sa: Lyssna har vad jag kan - och
spelade Tom Dooley.

Jag fick lara mej manga nya latar som jag
aldrig hort fOrut... Trodde first instrumentet
skulle vara jattedyrt att kijpa sd jag frdgade
affaren ifall det fanns nat begaxnat...

Kabaret-ins lag: "Skrattafor bovelen" (Ann t. v.)

UkuleleKlubben..?
Nimrod berattade p4 kursen om den planerade
klubben och UkuleleFestivalen i Slottskogen -
det lat spannande! Jag ville garna vara med...

Det har varit fantastiskt roligt att fa uppleva
allt vi gjort under dessa tre ar - vilken tur att
man laste kursprogrammet...

Vad betyder klubben..?
Jatteviktigt for mej - det ar ocksa roligt att i
familjen ha nat intresse som bara ar mitt!

Den alltid varmt leende Ann med sin man Staffan

Scenraven Ann..?
Det ar jattekul att sta pa seen - det ar sa mycket
gladje... man far uppskattning... Men jag skulk
aldrig tanka mej att vara solist - jag vill alltid
sjunga och spela i grupp.

Ukulele Ladies..?
Fantastiskt roligt att man over huvud taget far
vara med - oskolad som man ar att sjunga i
stammor och annat. Men man kanner sej allt
sakrare... Det ska bli jattekul att aka till Black-
pool i September (George Formby Society). Jag
hoppas sen i framtiden att vi kan spela in en
egen skiva...

Sekreterare i styrelsen...
Det har varit oerhort larorikt, foreningsverk-
samhet ar nytt for mej. En fordel ar att jag far
lattare kontakt med andra i klubben...

Intervjuare: Nimrod


