UkuleleKlubben - va 'gor diet
om hundra dr..?
(en stilla reflexion av Nimrod de Broen)
Vi laggerju ner en del tid pa klubben. Ibland fragar jag mej:
Gor vi nat vardefullt? Skapar vi historia? En ny folkrorelse p UKULELEKLUBBEN
c/o Nimrod de Broen
gang? (ha-ha). Eller kommer klubben sjalvdo inom nagra ar?
Ovre Husargatan 35
Visst har vi kul pa klubbtraffarna. Visst flodar del av sang &
413 U Goteborg
spel... Visst kanns del lite historiskt med UkuleleFestivalerna,
Povel Ramel- & Hasse-a-Tage forestallningar. Men anda ar
det svart att fa distans till vad vi gor och vart del bar ban...
'Troken Ukke": 031-774 21 30
Tel/Fax: 031-13% 88
Allvarligt talat -vad ar det som ar viktigt i livet? Vilka aktivi- Email nimrodmusik@telia.com
teter uppmuntras i samhallet? Att vuxna karlar springer sej bla Postgiro: 43 832 41-9
efter en boll, kampar som om det gallde livet... Bidrar dom till
samhallets utveckling? Ar dom ett foredome? Dom far i alia
fall massor av uppmarksamhet och fantasisummor i Ion. Men Styrelsen 2001
visst - gladiotorspel har funnits i alia tider.
Kanske sajs det i nan tillbakablick for delta arhundrade: Tank
p& dom gamla kdmparna i UkuleleKlubben - vilken star insats
dom gjorde, dom brot ny mark... Domfick svenskarna att
upptacka ukulelen - det nya"folkinstrumentet"!
En milstolpe var forstas nar hela Scandinavium fylldes av
ukuleleentusiaster... En annan nar kulturministern Eva Olivia
Samuelson inforde fria ukuleles till alia 9-aringar (ha-ha)!

Ann Rudenbrandt (ordf.) 9118 76
Lennie Zarnblom(kassor) 0303-92771
Carina Hammarstrand(sekr) 14 87 33
Nimrod de Broen (led) 13 96 88
Tage Fors (ledamot)
41 64 22
Karl-Eric Hansson(sup.) 0303-104 92
Styrelsen sammantrader sista sondagen
i jan.febr, mars, aug, sept ff okt.

Klubbtraffar

Ukulelevanner,
Jag har varit med sedan klubben startades och har sett denna
va'xa upp till ndgot alldeles speciellt under Nimrods ledning.
Tack vare Itans enorma arbetsinsats och entusiasm liar vi nu
en val fungerande och levande klubb med mycket gla'dje och
vartne.
Det ar inte la'tt att ta over men jag lovar gora alltfor att
bibehdlla det som Nimrod byggt upp under sinafyra dr som
ordforande. Vissa fordndringar blir det dock som t.ex attfler
medlemmar blir engagerade i arbetet med klubben. Att
medlemsstoppet nu dr upphavt kommer kanske ocksa att
innebdra fordndringar pd sikt.
Jag hoppas pd en oppen kontmunikation, ni dr alltid
valkomna att ringa eller E-tnaila till mig.
Tack for fortroendet,
Ann (UkuleleKlubbens nya ordforande)
Ann kommer att i fortsattningen skriva en "ordforande spalt
i tidningen. Red.

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

UkuleleBandet
Repeterar forsta torsdagen kl 18.30
febr, mars, april, sept, okt, & nov.
Kontaktman: Krister B. 031-29 29 26

Medlemskap
180:-/3r(2001).

Medlemsformaner
15 % rabatt pS Gitarren & p3 Harris
Musik. 10% pa1 Gefab.
Visa upp medlemskort.

UkuleleBladet
utkommer 6ggrper4r.
Redaktor: Nimrod de Broen.
Na'sta manusstopp: 28/2
Bidrag mottages med tacksamhet
ochjarvdningd).

UkuleleKlubbens Medlemstidning
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Medlemsstoppet havt!
Arsmotet beslot med klar majoritet att riva medlemsstoppet. Nu halsar vi alia nya
medlemmar valkomna - sdrskilt dom 15 personer som tdlmodigt stdtt i kofor att fa
komma med i klubben. Aretsforsta klubbtrdffdr 22februari! Eftersom lokalen bara
tar 70 personer ar det viktigt att man anmaler sej i god tid till klubbtraffarna. Forst
till kvarn gdller... Klubben harfdtt en ny ordforande - Ann Rudenbrandt! Nytt ar
ocksa ett nyinrdttat programrad som hdller i klubbtraffarna i var.

Forra klubbtraffen...
"Tomten Ola" valkomnade alia (53 st) med
glogg och pepparkakor derma novemberkvall
- hostens sista klubbtraff. Koren "Pika Pika"
kom och Sverraskade oss med bade vacker
och lite haftig sang.
UkuleleLadies vann "Kvallens artist" med
laten Brazil och fick ta emot klubbens fina
vandringspris. Tack alia for en trivsam kvall!
Ann

men nu ar det bara att bita i det sura applet
och inse att vi inte har medlemmarna med
oss i denna fraga. ^^^ycan se problemen
i horisonten...

"Swinging Ola"

Arsmotet...
dar bl a den foreslagna styrelsen och den nya
medlemsavgiften (180 kr) klubbades igenom.
Daremot rostades forslaget fran Jonas igenom
som berydde att medlemsstoppet revs.
Styrelsen hade ju en motsatt uppfattning,

Ah, vilket party!
Brakfesten efter arsmotet blev som vanligt
mycket lyckad. Massor av musik, gemyt
och overraskningar... Vi var 70 personer
(knappt 50 medlemmar + "respektive") och
alia verkade trivas. Festvardarna Carina,
Tage, Bert & Eja hade ordnat det festligt for
oss. Sen satte kabare'n i gang som Olivia
holl i med bravur. Tank om det var lika
"trangt" pa Oppen seen nan gang..? Kvallen
avslutades med dans, vilket tryck det blev...

r
Programme!!
Ett nytt inslag for i ar: Ett fern man starkt
programrad (Crister A., Imo, Ulf, Margareta J
& Karl-Eric) skall hilla i programmet pa
klubbtraffarna i var. Premiar den 22/2!
Styrelsen ar tacksamma fdr an dessa personer
har nappal pa iden. Blir del bra kor vi sd har men
med nv hesattningjor varje lermin. Styrelsen blir
darmed avlastad (vi bar jar sd small lida av idetorka),fler medlemmar blir dessutom delaktiga.

Forst till kvarn...
Eftersom vi bara Ran vara 70 personer pa
klubbtraffarna ar vi tvingade an infora "Forsttill-kvarn-regel" for anmalning till klubbtraffarna. Nar vi fatt 70 st anmalningar till
"Froken Ukke" ar vi tvungna att dra ett streck!
Vipratar in ett nvtt meddelande ("Fullt"...) so
snart som mo/ligt och lor kontakt med dom medlemmar som hunnit anmdla sej efter 70-strecket.
Det gdller alltsd all anmdla sej safari som mojligt till "Froken Ukke"!

Medlemskorten...
haller pi att skrivas ut allt eftersom vi far in
betalning av rnedlemsavgiften. Dom som vi
inte hinner fi med i delta utskick far sitt kort
antingen pi klubbtraffen (22/2) eller med
nasta utskick.
Vi haller oxi pit att gora klart medlemsmatrikeln som kommer med nasta utskick (mars).

Notiser...
- Turnen till Gislaved i borjan av mars for
UkuleleBaruiet & Ukulele Ladies blev tyvdrr
instdlld. Vifdrforsoka till hasten i stdllet...
- Vi hoppas alia noterade i kallelsen till arsmotet - att vi har av olika skdl tvingats dndra
v&rens klubhtrdffar till: 22/2, 22/3, 26/4.

BiOetter till Hasse & Tage...

Nu kan du boka biljetter till var forestalling i
Stenhammarsalen den 31 maj! Varje medlem
har fyra biljetter reserverade. Skriv upp dej
pi listan pi nasta traff. Biljetterna kostar 190
kr st (da ingar ett glas 61 i pausen!).
Betalning gors pi klubbens postgirokonto.
(Det kommer oxa att upprdttas en "spot-lista"
ddr man kan skriva upp onske-mal omfler
biljetter).

Karingon 20-22 april...
Det har redan anmalt sej over 20 medlemmar
som vill folja med till Karingon. Foljande
workshops erbjuds: Sing, Sta-pa-scen,
Ukkespel. Mer info bifogas...

UkuleleFestival 19 maj...
Nu ar det bara 3 manader kvar till den stora
begivelsen i Goteborg, UkuleleFestivalen! Vi i
kommittcn haller som bast pi med att boka in
alia artister som skall vara med. Det kommer
att bli en bred blandning av artister vilket ger
festivalen en varierande repertoar av latar och
darmed en fin underhallning for publiken. Vi
skullc ocksa garna se att fler medlemmar i
klubben staller upp som artister!!!! Meddela i
si fall delta till oss vid traff en nu i februari!
Aven andra detaljer infor festivalen borjar
falla pi plats. Snart kommer vi att kontakta
alia de personer som si viilvilligt har meddelat
att de staller upp och hjalper till. Det ar mycket pi sjalva festivaldagen som skall fungera si
det ar manga som blir engagerade med smi
eller stora uppgifter.
For att Ukuleleklubben aven i fortsattningen
skall kunna arrangera festivaler och fi hit
artister frin nar och fjarran miste vi ha in
pengar. Dessa fir vi genom sponsorer. Det
ar darfor mycket viktigt att alia medlemmar i
Ukuleleklubben hjalps it att skaffa sponsorer.
Vi har darfor tagit fram ett "paket" som vi
delar ut den 22/2.. Har ni nigot som ni vill
friga om si gor det till Ralph, tel. 0302/31912
eller vid klubbtraffen. Tank pi att ni har en
massa manniskor runt omkring er som skulle
kunna vara tankbara sponsorer!!!
Ralph Soderstrom

Medlemsintervju med Carina Hammarstrand, medlem nr 52

Carina - en \jej det sprakar om!
Hon verkar alltid lika glad och sprallig, men borjade en gang ukulelekurs just for att
muntra upp sej efter en jobbig skilsmdssa. Nu dr hon riktigt insyltad i klubben - ni sag
vdl henne "showa" somfesrvdrdinna i Brakfesten senast... Hon dr med i UkuleleBandet
sen i hostas och nu blev hon invald som sekreterare i styrelsen. Men lat er inte luras av
hennes spralliga framtoning (hon sdjer sjdlv att hon kdnner sej lika barnslig som ndr
hon var 15 dr). Hon har mycket iner an en hdrligt smittande entusiasm...

Hur komdetsy..?
Min kompis Annika gick pi saxofonkurs i
Medborgarskolan, var med pa julavslutningen
bl a med Nimrods ukulelegrupper. Annika
berattade efterit for mej: ukulelegrupperna
verkade ha si hinila roligt..! Si Annika och
jag anmalde oss direkt (viren '98)... Blev det
lika roligt som ni trodde..? (Red.) Kursen har
oxi en viktig social uppgift, tycker jag.

Spelat innan..?
Jag spelade klassisk gitarr pi mellanstadiet
och pi Lararhogskolan blev det mer gitarr
(Carina jobbar som forskolelarare). Sen har
jag sjungit i kor i sakert 20 ir. Bl a i Lena
KJarstroms ("rostverksta'n"...) forsta kor
"Samlade Krafter" (numera nedlagd).

Ukulele..?
Det ar si opretentiost, lattillgangligt och rent
av charmigt instrument! Vadjar till den
humoristiska sidan i mej. Men jag tranar for
lite...

Klubben..?
Jag kande mej valkommen direkt. Det aren
samling goa gubbar och tjejer i klubben.
Vilken bredd! Nu kom jag ju inte ensam till
klubben -jag hade ju mina kurskamrater: bl a
Annika och Marie. Det underlattar betydligt...
Nit som vi skulle ha of tare i borjan pi
klubbtraffarna: en liten hutt till alia - glogg,
gammeldansk... Sint underlattar!

UkuleleBandet..?
Kom med i hostas - jag kanner mej som en
larling... Jag skulle vilja att bandet ikte pi
traningslager - jag skulle definitivt behova det.
Det ar kul att vi sjunger mer i stammor nu.
Markligt vilken genomslagskraft TV har.
Efter att vi spelat i Siewert Oholms program i
somras - alia manniskor verkar ha sett mej di!

Invald i styrelsen..?
Spannande! Det ska nog gi bra - jag har faktiskt
gitt en termin kontors-utbildning for evigheter
sen (ha-ha). Jag hjalper garna till i kJubben.
Det ar viktigt att fi dom nya medlemmarna
delaktiga...att karma sej valkomna i klubben och behalla den goa stamningen.

Nat annat..?
Jag skulle si garna vilja se UkuleleLadies
upptrada i George Formby Society nu i mars.
Dom kommer gora succe , det ar jag overtygad
om. Jag minns si val Hans Fribergs roliga,
levande beskrivning av Formby Society i
hostas om manniskorna och miljon i England.
Han sidde ett fro....
Intervjuare: Nimrod

