31 "S

Fullkomlig fulltraff!
Lennie berattar vidare: "En del luinske har hiirl det harforr - men
for ndgra ar sen log jag pa bussenfran Ylterhy till Goteborg. I
Kungdlv gick Jet pa massor med folk - pldlsligt kiinner jag igen ett
ansUae - Markus i UkuleleKlubben! Han hade med sej sin ukulelebanjo och hiirjade snarl spela. Och spelade hela vdgen till Goteborg i den kmikfulla bussen. Jag var oclisa med pa ett horn pa
"Cleaning windows"... Folk appldderade och det var feslsldmning.
Ndr vi kom till Nils Ericsonsplatsen tog chauffiir mikrofonen och
tackade for fin underhdllning. Pa vdg ut far jag plotsligt se min
aldsie son, Daniel, gd av samma buss med sina kompisar. Dom
hade varit med he la viigen! Jag irodde kanske att dom skdmdesfor
oss men dom sa: Det Idt jujdttebra!"

c/o Nimrod de Broen
Ovre Husargatan 35
41314 Coteborg

"Froken Ukke": 031-774 21 30
Tel/Fax: 031-13 % 88
E-mail nimrodmusik@telia.com
Postgiro: 43 832 41-9
Styrelsen 2001
Ann Rudenbrandt (ordf.) 91 1876
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 saminantrader sista sondagen
i jan,febr, mars, aug, sept&okt.

Klubbtriiffar

En harligt soldrankt bild med Lennie, Pia & Morgan - pa va'g ut
till Karingonjbr en minnesrik ukulelehelg med klubben 1998...

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

UkuleleBandet

Ukulelevtinner,
Det ar en frojd att dela ut uppdrag till Er. medlemmar, nar Ni
med entusiasm sa'ger "-Ja, det ar klart att jag vill gora". DS vet
man att uppdraget ar i goda hander.
Styrelsen har kommit igang bra med arbetet och det ar
roligt och bra med lite nytt friskt blod sasom Carina (ny
sekreterare).
Vi kommer nu att ta tag i hemsidan. WWW.UKULELE.NUj
som Laban Eliasson har. Han vill gora den mer "klubbig",
som han uttrycker det. och vi ska forse honom med material.
Klubben betalar fr.o.m. i ar for hemsideadressen. Kom ga'rna
med ideer!
Ha det gott!
Ann Rudenbrandt

(ordforande)

J/

UKULELEKLUBBEN

Repeterar forsta torsdagen kl 18.30
febr, mars, april, sept, okt, & nov.
Kontaklnian: Krister B. 037-29 29 26

Medlemskap
ISO:-/ar (2001).

Medlemsformaner
15 % rabatt pa Citarren & pS Harris
Musik. 10% pa Gefab.
Visa it)ip medleinskort.

UkuleleBladet
utkommer 6 ggr per <Sr.
Redaktor: Nimrod de Broen.
Nasta manusstopp: 28/2
Bidrag mottages med tacksamhel
och jbrvdning(!).

UkuleleKlubbens Medlemstidning
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Hans Alfredson kommer!
Vilka harliga nyheter - Hans Alfredson har ringt och sagt att han med all sannolikhet
kommer till vdr forestallning den 31 maj! Som vi har vantat... en smarre grocess...
Inte nog med det - Anders Eriksson har gett besked att han kommer till festivalen i
Slottsskogen! Den far i ar en stark internationell pragel - en dros artister fran England (Ceorge Formby Society), Holland & Tyskland. Harliga tider, stralande tider...

Mer om Hasse...

Och sS Anders Eriksson, Thomas Allander
och alia artister fran UkuleleKlubben. Vilket
starkt startfalt! Festivalgeneralen Ralph
sajer: Vifdr nog inga problem att fylla ut tre
timmars artistprogram...

Antligen svarade Hasse pi vara propaer... Vi
hade skrivit fern brev under ett ar - men annu
inget svar fran honorn. DS drog vi fram vi sista
esset - vi ringde till Povel Ramel! Han forstod
problemet, funderade en stund - och sa : "Jag
far ringa honom sjalv". Nagra dagar senare
ringer Hasse sjalv och sajer pa bredaste skanska Vi var 58 stycken (65 foranmalda!) pa forsta
virtraffen som ocksa var premiar for
"Hej, det ar Hans Alfredson..."
Inte d&ligt att ha Povel som klubbens "torped"... programradet. Dom skotte sej charmant...
Musikgruppen "Bredbandet" underholl oss
med mycket bred(!) och klammig musik som
svangde sa det ryckte i bena.
Eva-Olivia har en makalos tur i vara lottUkuleleFestivalen i Slottsskogen verkar bli nat i
hastvag! Fina artister fran Holland & Tyskland. erier. Nu vann hon forsta pris i Klubb-tian:
en ukulele. Hon sa: Delta gar ju inte -jag
Fran England far vi se nya och gamla ansikten: Bernhard Young (Formbys van och vapen- far nog sluta kdpa latter i klubben...
Imo instruerade oss fint i ISten "Maria
dragare!) kommer for tredje gangen, Andy EastIsabel" - pa kopet fick vi en spansk sprakwood (mangas favorit pa forra festivalen) och
Ray Bernhard. Ray, som Hans Friberg talat sa lektion. Muey bien, Imo!
Carina
entusiastiskt om. For honom ar delta en speciell
PS. Var det nagon som tog hand om min
resa - forsta gangen utanfor Brittiska oarna!
borttappade malajlista..? DS.

Forra traffen...

Mer om festivalen...

Medlemsintervju med Lennie Zarnblom, medlem nr 29

UkuleleKlubben vaxer!
Medlemslaget ar nu klart - UkuleleKlubben a'r
nu 113 medlemmar stark! Vi harfatt 17 nya
medlemmar medan 7 gamla har"hoppat av".
Medlemsmatrikeln for 2001 a'r klar och bifogas i delta utskick tillsammans med resterande medlemskort.

Problem med kameran...
Klubben kbpte ju en digitalkamera i vintras.
Ola, var klubbfotograf, tog lite kort pa forra
klubbtra'ffen men bara ett foto blev bra. Sja'lva
kameran ar av ba'sta fabrikat (Canon) - men
del tar ju lite tid att la'ra sej en ny kamera. Nu
bar vi dessutom problem med o'verfo'ringen av
bilderna till min dator. Da'rfb'r - sa fa klubbbilder i delta nummer.

Biljetter till Hasse & Tage...

Nu borjar del ramla in betalning for bestallda
biljetter...
Varje med lent harfyra biljetter reserverade.
Biljetlerna kostar 190 kr/st (ett glas ol ingdr!).
Senast den 31 mars maste biljetterna betalas
pa klubbens postgirokonto 43 832 41-9.
Angefiirstds ditt namn och antalet biljetter.
Vill du kb'pa fler biljetter? Skriv upp dej pa
"spot-listan" - dom biljetierna fordelas efler
31/3! Resterande biljetler saljs via Konserthus
och S-E-Bankens Musikfbrening.
Ansvarigfor biljettforsdljning: Lennie Zdrnblom, 0303-927 71

Villa Viktor Rydberg...

Efter fb'restallningen pa Stenhammarsalen gar
vi upp till Villa Viktor Rydberg for "efterfest".
Vill du vara med pa denna historiska fest med
Hasse & Co - kan du nu kan bestalla sup6biljetter. Obs! Begransat antal platser (80 st)!

Notiser...
- Ukulele Ladies nailer just pa och spelar in
en egen CD med 7-8 latar!
- Ukulele Ladies aker till Blackpool 15 mars
for att spela pa George Formby Convent!
Dom kommer da att bverlamna en gava till
Formby Society - en svart ukulele med paskriven halsning fran klubben!

Supe biljett: Drink + Varmratt (fisk) + 1 glas
vin + kaffe & kaka. Pris 220 kr.
Anmalan & betalning - se ovan! Betalning
senast 31 april. Det firms mqjligheter att ta
med "respektive", va'nner etc - men klubbens
medlemmar bar fbrstas fortur till festen.

- Olivia har lyckats gb'ra a'nnu ett klipp - hon
har kbpt Yngve Stoors fina gamla Hawaiiukulele! Med orginalstrangar, vackert etui och
en stampipa man aldrig sett maken till...
M minns vdl Yngve Stoor som var valdigt
"stoor" pa 50-tulet med sina Hawaii latar...
- Dessutom har Jan-Erik nyligen "ropat in" en Den 20 - 22 april reser ett gang fran klubben
banjo-ukke pa en Internet-auktion.
till Karingb'n. Jag saknar a'nnu besked fran
nagra stycken vilken workshop ni vill ga pi.
- Anders Eriksson var i nagot TV-program
Ring mej,031 -775 78 99. Mer info kommer
ha'rom veckan dar han visade upp alia sina
infb'r resan. Vad kul det ska bli!
fina ukkebanjos, spelade och berattade...
Olivia

Vilken workshop..?

Lange Lennie - en glad gamang!
Lennie tillhor definitivt karntruppen i klubben - han har varit med fran allra forsta borjan och dr nu nyutnamnd kassor. Han kanner starkt for klubben - han tycker att den star
for gladje och getnemkap. Han gillar att sta pa seen, ni sag veil honom i "The Rockuleles" spelandes pa sinfina Gibson "orkestergitarr" med Beatles-peruk och .wlga.st'igon.
Ukulele gillar han skarpt d'nda sen svdrmor hjiid honom pa en kurs i ukulele 1994...
Vi i klubben kan rdkna med alt vi snart kommerfa sjungafor honom: "En busschauffor,
en husschauffor - det dr en man med gott humor" (se nedan).

Hur borjade det..?
1994 borjade jag spela ukulele for Nimrod.
Svarmor hade namligen gen mej en kurs i
fodesedagspresent. Jag hade spelat gitarr sen
jag var tio ar, men visste nastan ingenting om
ukulele. Sa nar jag fick se ukulelen i musikaffaren blev jag forst vuldsamt besviken - det
var det ynkligaste instrument jag nagonsin
sett! Jag kopte i alia fall en billig variant som
la't ratt hyfsat. Fast det var ju ingen Bruko...

Kursen..?
Jag minns mycket va'l hur jag gick - full av
fbrva'ntan till kursen. Efter forsta kvallen var
jag licit slid, kunde inte fatta att den lille
ukulelen kunde ge sa mycket! Jag blev glad
bara att halla i den. Nagot magiskt var det...
Pa samma kurs gick Peter. Morgan, Hans,
Liselotte & Gullbritt sam alia fortfarande ar
med i klubben!
Det var en va'ldigt trevlig grupp. Redan
efter andra terminen gjorde vi vart eldop,vi
spelade pa Asperos Kulturdag - i publiken salt
bl a Gosta Taube och lyssnade...

Nimrods kalsonger..?
Efter forsta terminen gav vi Nimrod ett par
boxerkalsonger(!) med tryck - "korslagda bla
och rb'da ukuleles" som LiseLotte hade ritat.
Trycket pa kalsongerna fick senare sta mall
for klubbens logotype pa trojor, UkuleleBladet mm. (Kalsongerna hanger med an! Red.)
Liselotte gjorde ocksa en fantastisk tavla till
Nimrod som tack for en annan termin - en
"ukulele av rivna latpapper" med George
Formby som piggt tittar fram i ljudhilet.
Denna tavla fick senare sta modellfdr
klubbens present till Povel - men med Halvan
(Povels favorit) i Ijudhdlet.

Klubben..?
Na'r jag gar till klubbtra'ffarna ka'nns det alltid
lika roligt - dar a'r gemenskap, spel upptradande.
snack med medlemmarna... Sen jag kom med i
styrelsen kanner man sej mer hopsvetsad med
klubben - nu vill man inte tappa greppet.
Jag a'r lite radd vad som bander om klubben
blir for stor. Kanske en overdriven ra'dsla...

Kassor..?
Det a'r ju viktigt att ekonomin skbts rikiigt i en
fbrening. Jag bar haft sadana uppdrag fbrr sa det
ka'nns inte sa betungande. Jag a'r skolchef pa
Komarkens Trafikskola (for buss & lastbil).
Lennie har lovat "bussa w.v.v" nar vi aker pa
vdrldsturne' till Gislaved(!) med Ukulelebandet
& Ukulele Ladies till hasten.
Nu a'r det ju snart festival - det ar kulmen for
klubben... Sjalv ska jag hja'lpa till med forsaljningen i Slottsskogen. Jag ar ocksa ansvarig for
biljetterna till Hasse & Tage. Jag hoppas och
tror att allt ska ga bra.
Intervjuare: Nimrod

