UkuleleFestival 2001
Fredag 18 maj: UkuleleParad pa Avenyn.
Lordag 19 maj: UkuleleFestival i Slottskogen.
Torsd. 31 maj: Hasse-a-Tage forestallning i Stenhammarsalen
Som synes har vi tvingats sa'ra pa arrangemangen pga helger i maj.

Nu behovef vi din lyalp!
I oktober sparkar vi igang tva arbetsgrupper. Artister ska
bokas, affischer och flygblad ska tryckas, sponsorer ska kontaktas, information till media osv. Styrelsen har valt Ralph
som ansvarig f6r festivalen i Slottskogen, Nimrod som
ansvarig for Hasse-a-Tageforestallningen.
Vill du vara med i nagon arbetsgrupp? Hor av dej till oss
snarast: Ralph. 0302-319 12, Nimrod, 031-13 96 88.

Festival i Slottskogen...
For tredje gangen i ordningen bjuds det pd en ukulelefest pa
Slottskogsteatern - helt gratis! Utover artister fran UkuleleKlubben: Ukulele Ladies, UkuleleBandet & solister - blir det
som vanligt artister fran nar och fjarran.

UKULELEKLUBBEN
do Nimrod de Broen
Owe Husargatan 35
41314 Goteborg
"Froken Ukke": 031-774 21 30
Tel/Fax: 031-13 96 88
E-mail: nimrodmusik@telia.com
Postgiro: 43 832 41-9
Styrelsen 1999
Nimrod de Broen (ordf.) 139688
Mimmi de Broen (kassor)
Ann Rudenbrandt (sekr.) 91 18 76
Lennie Zamblom (led) 0303-92771
Tage Fore (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 fflrsta torsdagen kl 18.30
febr, mars, april, sept, okt, & nov.
Kontaktman: Krister B. 037-29 29 26

Hasse-a-Tage: Greatest Hits!
en forestallning med parlor ur Hasse-a-Tages nOjesskatt!
Medverkande: UkuleleKlubben med vanner, kor & orkester.
Vi vill hylla Hasse-a-Tage ("en av vara varstajdvoriter") med en
forestallning i samma stil med den vi gjordejbr Povel Ramel 1999.
Vi villjvrstas att Hasse Alfredsson och nagon representant for Tage
Danielsson sitter i salongen den 32 maj. Vi kor med "vinnande
lag"! Alltsa karntruppen ur "Absolute Ramel" - med artister ur
UkuleleKlubben, gastande artister, konferencier, musiker osv. En
not att kniicka: Vadgor vi av dom fenomenala sketcherna..?

Medlemskap
150:-/3r.

UkuleleKlubbens Medlemstidning

Sept '00 Arg&ng4

UkuleleFestival 2001!
Sommaren ar kort, det mesta regnar bort... Vi hoppas anda ni haft en fin sommar. Nu
kor vi igang igen med klubbtraffar och annat. Hastens forsta klubbtraffen a'r den 21
September. Nu borjar oxa forberedelserna for UkuleleFestivalen nasta ar. Vill du vara
med i nagon arbetsgrupp? Se Festivalinfo pa sista sidan!

Knokfullt pa klubbtraffen!

Vilken harlig stamning det var, denna ljumma
varkvall i april nar Kustens Hus fylldes av 60
ukulelefantaster (nytt rekord!). Denna klubbtraff blev nat alldeles extra!
Eva-Olivia och Eva Skyborn "overraskade"
oss med ljuva och roliga latar till publikens
rysningar, skratt och fOrtjusning. Varens
nyborjarkurs gastade oss ocksa - de verkade
stortrivas...
Sen var det sasongsavslutning for Kvallens
artist. Tavlingen blev verkligen spannande.
Fyra deltagare anmalde sig, publiken avgjorde
med omrostning a' la Melodifestivalen. Det
var p3 "haret" - som Kent vann. Lennart har
gjort ett fantastiskt fint vandringspris.
Kent far nu stSta med sitt namn overst och
far behalla den till november da det blir ny
tavling igen. Vi gick hem med ett leende...
Text: Ann & Nimrod

En Hverlycklig vinnare (Kent) tar emot del nva
fina vandringspriset av Lennart.

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

UkuleleBladet
utkommer 6ggrper3r.
Redaktor: Nimrod de Broen.
Nasta manusstopp : 4 sept
Bidrag mottages med tacksamhet
ochforvdningd).

Ett overraskande inslag: Nimrod blir "uppskallad" med hi a .van.i; <6 musik av
tredjeterminsgruppen (Margareta, Anna-Lisa, Thomas, Helen, Barbro, Ejti & Ben).

Rostverkstad 28-29/10!
Vill du utveckla din rost? Lena Klarstrom
fran Dalarna, en mycket duktig pedagog,
kommer till Goteborg den 28-29 oktober (lorson, kl 9-16) och haller en rOstverkstad for
alia intresserade i klubben. Max 30 deltagare.
Kostnad: ca 200 kr/person (klubben subventionerar!). Anmalan & info: Eva Olivia, 031775 78 99. Missa inte detta tiUfalle!

Vid lunchtid, fredag den 11 augusti ringde man
fran TV ochfrdgade: "Vill ni spela i Siewert
Oholins direktsanda debattprogram i kva'll?"
Sjalvklart! svarade vi - och djungeltrumman
bar jade gd... I TV-studion blev vi 17 st som sjbng
"Vart eget Blue Hawaii". Alia i studion var klart
fortjusta av vart ukkespei.lammet innan
sa'ndning var roligast! Na'sta gang kanske vifar
breda ut oss lite mer...

Ukulelekurser i host!
Nybftrjare, mand 17.45. Ett fatal platser kvar!
Larare Nimrod Anmalan, Medborgarskolan:
031-755 14 00. Termin 2,3& 4fulltecknade!
Nyborjarkurs (Lerum) - Larare: Ralph.
Anmalan, Medborgarskolan 0302-143 13

Sanslost! Eja vann 1,000 kr pa klubbens
skraplotter (5:-). Ann kontrollerar vinstlotten...

Notiser...

Banjo-ukulele sa\jes!

Anders Hultman - en glad gamang med manga strangar pa sin lyra. Inte nog med
att han spelar mandolinbanjo, sjunger iflera korer, spelar i rvajazzband, ar
nyutndmnd ordforande i Goteborgs Tradjazzforening... Dessutom arbetar han
numera framgangsrikt som konstnar! Han har oxa etjforflutet som "popstjarna" i
Gotlands Far pa 60-talet. En hdrlig tenorrost, vi minns garna hans Hasse-d-Tagenummer pa en klubbtraff: "Karingar ska hallas kort".
t

Hur kom ukken in..?
Kjell S. berattade om den nystartade UkuleleKlubben och drog med mej pi en tra'ff (ho'sten
'97). Men min musikaliska karriar borjade jag
pa pappas trogspelade mandolinbanjo nar jag
var 10-11 ar. Snart startade jag en skiffelband.
Sen blev flera dixielandband dar jag spelade
tenorbanjo.
Pa gymnasiet (Hvitfeldtska) borjade jag
lyssna pa amerikansk folkmusik, Peter, Paul
& Mary och darmed var jazzen kord...

1964 bildade vi Gotlands Far, som snabbt
blev popular med skivkontrakt, folkparksturne'er och latar pa Svensktoppen. Gotlftndsk
sommarnatt och Linnea var nagra av vara
"hits". Vi hade valdigt roligt tillsammans,
tacksamma spelningar: 20-25 minuter pa seen.
sen autografjagare och flicker som ville ha
mer an vara autografer... Vi holl pa till 1971
da familj och karriar (folkskollarare) tog vid.

Som brukligt far medlemmarna tycka till om
klubben p& apriltraffen. Vi fOreftker anamma
alia goda fbrslag... Medlemmarnas totalbetyg
pa klubben blev hiigre an nigonsin : 4.85!
"Satt totalbeyg pa klubben mellan 1-5". Tidigare
ar: 4,3 ('9?), 4,6 ('98), 4,75 ('99).

tillverkad i England 1986 av Ron Spears.
Intresserad? Kontakta Jonas - 031-46 28 12!
Jonas tar med den p3 klubbtraff 21/9.

Anders - en malande musikant!

Din popkarriar..?

Enkaten...

- Lyckosam spelning av UkuleleKlubben for
Visans Vanner i april.
- Grillfesten i maj ry varr installd pga regn.
- UkuleleBandet spelade for tredje 4ret p3
Sommarunderhallning i Slottskogen.
- Ny ledning for UkuleleBandet fr o m i heist:
Mari-Anne, Krister B. & Nimrod.
- Ukulele Ladies till England, George Formby
Convent i Blackpool den 13-16 September!

Medlemsintervju med Anders Hultman, medlem nr 58

Klubben antligen iTV!

Jan-Erik med sin nyinkopta ukulele fran Hawaii.
Sa vacker och valgjord - med lite sprodare klang...

Praktisk harmonilara
helgkurs, 20-22/10! Ett fatal platser kvar!
Musikteori- ett verkligt somnpiller for dom fiesta. Men
del ar ju intefel att forstd vad man egentligen gor, att
forstd hur ackorden ar uppbyggda. Dess roll & funktion, laktskap mellan ackord, tonarter. Att fritt kunna
byta tonart (transponera), ta ut ackord till en Idt (gora
en analys) mm. Jag visar ochforklarar pa ett enkelt och
jordnara salt o undviker del musikaliska fikonsprdket!
795 kr/17 studietimmar. Larare: Nimrod
Anmalan: Medborgarskolan, 031-755 14 00

Tillbaks till jazzen...
1991 kom suget igen till tradjazzen via en
jam pa en krog pa Kapellplatsen. Jag har sen
dess kb'pt flera lattspelade ukulelebanjos i plat
(modell DIXIE) fran USA. Ar med i Akademiska koren, Vftstkvarten, Sir Ossbonn 's och
Don Pedro Banjo Band.
Ar nu ordforande i Tradjazzforeningen med
bl a jazzkvallar p4 Kapellet (onsdagar pa Nya
Varvet). Del kan verka mycket men jag trivs!
Men del ar klart - min nya dam knorrar lite
darhemma...

Maleriet..?
Jag malar alltid med akrylfarg som passar mej
perfekt, en latthanterlig farg som torkar direkt,
bara an mala over om man inte ar nojd. Min
forsta utstallningen hade jag 1981. Nu arbetar
jag som konstnar pa heltid sedan 1997.
Malning ger en kick nar allt funkar. Musik
ger samma kansla nar det svanger...

Klubbtraffarna..?
En alldeles osannnolik foretee'lse. Fantastiskt
trevlig och positiv stamning. Traffarna ar alltid
sa val forberedda, det ha'nder alltid nat varje
gang. Roligt att se alia som vagar...

Festivalen..?
Jag har missat festivalerna i Slottskogen men
jag var ju med i "Absolute Ramel" (med VflLsYkvarten). Jag blev mycket imponerad, hade
inte va'ntat mej san kvalite. Det var sa val
avvagt, sa manga som overraskade med starka
insatser pa seen...
Inlervjuare: Nimrod

