Att skriva latar...
Forst maste man ha talang - sen maste man lara sej sjalva hantverket... Man kan lara sej mycket pa att analysera populara
latar. Manga framgangsrika latskrivare jobbar i par - en skriver
melodin och den andre texten. Mojlighet for stimulans, uppmuntran ar viktig ("bollplank").

UKULELEKLUBBEN

Vad gor en hit?
Den ska ju fastna, vara originell, frasch. Det ar just det som ar
svarigheten - att skriva en melodi som ka'nns ny och intressant
men samtidigt "enkel". Alia som skriver vet hur latt man ramlar
in i nagon annan ka'nd lat. Det ar melodin som ska bara - inte
ackorden.

do Nimrod de Broen
Owe Husargatan 35
423 34 Goteborg

"Froken Ukke": 031-774 21 30
Tel/Fax: 031-13 96 88
Hur gor man...
E-maiL nimrodmusik@telia.com
Som sa mycket annat handlar det om 10% inspiration och 90% Postgiro: 43 832 41-9
transpiration! Se bara hur Benny Andersson gor: lag gar till
studion pa morgonen, satter me/ vid pianot mellan 09-15 och
Styrelsen 1999
spelar vad som taller mej in. Mycket skrap kommer ut - men
Nimrod de Broen (ordf.) 13 % 88
oxa ett och annat guldkorn! (Visst later det lite trist...).
Mimmi de Broen (kassor)
Ann Rudenbrandt (sekr.) 9118 76
Lennie Zarnblom (led) 0303-92771
Tage Fors (ledamot)
4164 22
Karl-Eric Hansson(sup.)0303-104 92
Styrelsen sammantriider sista sondagen
i jan,febr, mars, aug, sept & okt.

Povel Ramel har berattat: "Jag har en rutin - satter mej vid
pianot, tar en varm mossaf!) pa huvudet och sen spelar jag bara
krims-krams-melodier. Sea kan jag borja borja skapa... Povel ar
unik - han har den ovanliga formagan att skriva bade texter och
melodier med hdg kvalite.

Vad ar en lat?
Det later som en idiotisk fraga. En lat bestar ju av en melodi
invavd i en harmoni (en serie ackord) som bildar en spannande
enhet. Rytmiken har en stor roll - vissa IStar bestar mest av
rytmer (hip-hop, techno, rap...)
Det finns ju massor av olika sorts musik: klassisk, pop, rock,
blues, jazz, visa, schlager... Men anda har latarna samma
innehSII! Det ar bara formen som skiljer. Det ar ju samma
byggstenar man leker med (12 toner)

Latskrivartavling?
Visst vore det kul att orona en latskrivartavling i klubben...
Nimrod

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

UkuleleKlubbens Medlemstidning

Mars '00 Arg&ng4

Valkomna alia nya medlemmar!
Klubben harfdtt 13 nya medlemmar som Mmodigt stdtt i ko sedan forra dret.
Valkomna - vi hoppas nifar kul med oss! Nu ar ocksd den nya medlemslistan
klar! En annan nyhet ar ocksd att Thomas Allander har blivit utnamnd av
Styrelsen som hedersmedlem i klubben!

Forra klubbtraffen...
Vi var 34 spelsugna "ukulister" som samlades
till annu en trevlig klubbtraff. Det blev
mycket sang och spel. Harligt!
KvaHens overraskning tog oss tillbaka till
Bellman och 1700-talet. Jimmy Tingstedt
gastade oss som "Fredman" och httll en
fantastisk "minifOrestallning".
Hans Friberg berattade for oss hur han
k5pte sin ukulele-banjo p3 auktion i USA via
internet. Manga tips och goda^rad hur man
kan ga till v3ga...

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

Ire nya medlemmar: Lisbeth, Goran & Per-Arne

Thomas hedersmedlem...

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

Som alia vet ar Povel Ramel klubbens fOrsta
hedermedlem. Nu har oxS Thomas Allander
blivit hedersmedlem. Han har berytt mycket
f6r klubben och f6r instrumentet ukulele!

Medlemsfonniner
15 % rabatt p4 Gitarren & p& Harris
Musik. 10%paGefab.
Visa upp medlemskort.

Arets
medlemsmatrikel...

UkuleleBladet
utkommer 6 ggr per ar.
Redaktor: Nimrod de Broen.
Bidrag mottages med tacksamhet
ochforvdningd).

Jimmy Tingstedt som "Fredman "

Oppen seen...
Det blev en nagot blygsam start av den
"oppna scenen". Kent tog sig an ett av Povels
alster, lika sprudlande glad som vanligt! Vi
hoppas p& fler "oppna" artister framover...
Mimmi

ser lite annorlunda ut, annat format och
med E-mail adresser. Ni som vill ha med
era E-mail adresser till nasta ar, skicka den
till mig, vccl.annlr@memo.volvo.se
er sekreterare, Ann

Medlemsintervju med Lennart (nr 16)

Lennart - klubbens "tennsmed"...

Konsert 19 april...
UkuleleKlubben ska visa framfotterna pfi
Visans Vanners viscafepnsdag 19/4 kl 19.30
da bl a UkuleleBandet, UkuleleLadies och
nagra av vara solister spelar. Kom garna och
lyssna pa oss d& (Kustens Hus). Entre: 60:(Sakrast att fa biljett om man kommer kl 19.)

Lennart ar en av klubbens mest trogna medlemmar och han dr alltid lika hjdlpsam.
Det dr han som hargjort dom fantastiskt fina statyetterna till vara glddjespridare
(Mats Ljung, Peter Harryson cr Povel Ramel) och ddrtill ocksd manga fina
tennsmycken!

Varfor ukulele..?

Notiser...
- Markus "Formby-kurs" har kommit igang...
- Nimrod hade i helgen en intensivkurs i
harmonilara (tredje terminen i rad).
- Ty varr blir del ingen kurs i sang denna termin (Lena Larsson har tvingats ge aterbud).

Eva Olivia - klubbens "ukuleleambassador"!
Sondag 19 mars haller Eva Olivia i Visans
Vanners sondagscaf6 kl 13-16. Olivia halsar
alia valkomna dit pS underhallning, fri entr6.
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Satt hemma och bladdrade i kursprogrammet och h'ck syn pa bilden med Nimrod.
Ukulelekurs! Va' kul! Jag anmalde mig och det
var verkligen roligt. Eftersom jag ar vansterhant s3 fick jag spegelvanda alia ackord, lite
krangligt i bOrjan...

Ukkeklubben..?
Det ar jattekul! Mycket att se fram emot,
festivaler, fester och andra arrangemang. Pa
klubbtraffarna ar det ofta mycket folk och
man lar karma nya hela tiden. Att komma ut
lite hemifran "TV-soffan" ar inte heller fell
Det maste helt enkelt vara den roligaste
jbreningen...!!

(fylli
r»eei!) DtlOr lUM tm Ni lonpad • Mr fa nu ita u&a.

Hans Friberg med sin ukulelebanjo

Pel i spelhaftet...
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7. Van i Uubln *iw K

Ukulelebandet..?

"Uo**l *fcr«" 7

En del i klubben har kbpt "Spelhaftet" (med
alia latar fran CD-skivan). Ty varr smog det
sej in nagra fel. Vill du f3 korrigerat - ta med
dej ditt hafte pa nasta klubbtraff s3 rattar jag
det! Nu ar alia ex slutsalda - men jag ska
trycka upp fler (30:-/st).

Frdgesport med "kluriga" friigor om klubben. Kulide!

Satftoppen...

Jag har fatt E-mail...

». Hw nfci«« Itor k d« pi CD-tkr™. ~HOr burner UtnlikKUtfn "7 iZ.
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Har ar klubbens toppsaljare av var CD-skiva: Nu kan aven jag skriva brev via min dator!
Det underlattar ju betydligt for mei om nan t
I.Olivia
53 st
ex vill skicka textmaterial till Bladet. Jag
2. Lars
45
slipper skriva in all text en gang till...
3. Mari-Anne
40
Min adress ar: nimrodmusik@telia.com
4. Mimmi & Nimrod
65
Nimrod

Skitroligt! Att fa aka ut och spela, och se hur
glada alia manniskor blir... En harlig kansla!
Sjalv glads jag n3r andra framfor nagot bra.
Lutar mig tillbaka och njuter...

Statyetter & smycken...
Jag har ju haft den stora aran att fa gora
statyetterna (design: Nimrod & Lennart) till tva
st " Arets gladjespridare" (Mats Ljung '97,
Peter Harryson '99) och "Arhundradets
gladjespridare" till Povel Ramel. Visst kiinner
jag mig stolt! Att sedan fa sta pa seen och
overlamna statyetten till Povel, det kandes
helt underbart...

En del smycken har det ocksa blivit. Halssmycken, broscher och slipsnalar. Alia har
blivit omtyckta, det ar roligt! Jag gor garna
fler... (tillverkas i tenn).

Hemmabygge..?
Jag har u'llverkat tva "ukkar", en rund och
en trekantig(!). Kopte en del material av en
gammal gitarrbyggare. Spelar sallan p3 dom,
(kr lite svarstamda). Jag lovar att ta med och
visa dom pa en klubbtraff!!

Ukulele i framtiden..?
Jag sitter ofta i gillestugan och spelar, men
ibland vill familjen ocksa hora pa. Brukar
spela "Tarzan pa middag" fOr min son (nans
Javorit). Tycker det ar kul att gora om texter
och sjunga pS fester eller fodelsedagar!
En sak ar sa'ker: Jag kommer aldrig att sluta spela
ukulele...
Intervjuare: Mimmi

