Publiken..
...har alltid ran. sajs det. Haromvcckan hade UkuleleBandet
spelning pi Druid-logen. Vi satt och repade titnman innan Kent kom direkt fran en annan spelning och berattade: Publiken var hopplost trdkig! Jag gjorde som vanligt, sjong, spelade,
drag historier - menjagfick inte ens ett leende...En liten stund
senare gick Bandet upp pi seen. Vi fick en fantastisk resppns.
UKULELE KLUBBEN
Visst lat det maffigt om oss men vi maste nog erkanna - vi
c/o Nimrod de Broen
hade en ovanligt tacksam publik!
Owe Husargatan 35
Publiken har ett ansvar att "hjalpa" artisten. Den kan lyfta
413 74 Goteborg
en artist till oanade hojder! Men det ar anda artisten som maste bb'rja... att visa sig vad den kan! Publiken vill inget hellre an
att bli berord, hanford, forford... Som det oftafragas i korsord: Skc "Froken Ukke": 031-774 21 30
publiken? (fyra bokslaver) - ROASH!
Hemsida: www.ukulele.nu
Tel/Fax 031-13 % 88
Att publik kan vara olika och ibland kan kannas helt omqjlig - E-mail: nimrodmusik@telia.com
det har manga fina artister vittnat om. Charlie Norman har
Postgiro: 4383241-9
sagt: Publiken ar som en eldsprutande drake - den kan ta dej till
sinfamn men den kan oxd spotta ut dej som en korsbdrskarna!
Styrelsen 2001
Thomas von Bromsen har berattat hur stord han blir om det
Ann Rudenbrandt (ordf.) 9118 76
sitter nagon som verkar kritisk eller ointresserad i salongen...
Far man daremot en bra kontakt, bra respons fran publiken si Lennie Zarnblom(kassor) 0303-92771
vaxer sjalvfortroendet, man vagar lite extra. Man surfar pd en Carina Hammarstrand(sekr) 14 87 33
Nimrod de Broen (led) 13 % 88
vag....
4164 22
Infor Hasse & Tage forestallningen har jag lyssnat en hel Tage Fors (ledamot)
Karl-Eric Hansson(sup.) 0303-104 92
del pi deras revyer. Man slas av skillnad i publikrcspons...
Nar dom har publiken nara, t ex pa Vispramen (88-oresrevyn] Styrelsen samntantrader nast sista sonfar dom en underbar publikkontakt, trots en magcr ensemble dagen i jan,febr, mars, aug, sept&okt.
(Hasse, Tage & pianisten Gunnar). Jamfor med revyer pi
Klubbtraffar
stora Berns med stor ensemble ... Klart samre respons! Och
Jam & glam - tredje torsdagen kl 19
Hasse och Tage inte heller i samma hogform.

UkuleleKlubbens Medlemstidning

Festivalen nar mar sej...
Det borjar dra ihop sej - en manad kvar till festivalen. Detforbereds och repeteras pa
manga hall nu. Nu galler del ait alia hjdlper till att "sprida festivalen" till allmanheten.
Att sdtta upp affischer, dela ut smd "miniafftscher"till vanner och bekanta. Den26 april
dr sista klubbtraffen i var, med bl a "Kvdllens artist"! Vi vill se mdddddadnga tavlingsbidrag pa seen!

Fonra traffen...
Kvallen borjade med de underbaraste s tamoch kanon-sanger. Klubben har sa llan upplevt
en sadan spel- och sanggladje, det var med stor
anstrii ngning vi kunde sluta spela. Denna gang
hade vi hjalp av el-bas igen. Flera sa spontant:
Vilken skillnad detgor! Vilket tryck det blir!
Vilken succe programrddet gjorde! Har Ulf,
Margareta & Imo - mitt i melodikrysset..?!

i febr, mars, april, sept, okt & nov
Kustens Hus, nara Chapmans torg

Ukulelevanner,
Antligen dr v&ren har och man slipper frysa rumpan av sig
nar man gdr ut. Manniskorna kryper ur sina ban och man ser
ett leende har och var.
Pd Ukulele Klubben dr det ndstan alltid var, det firms en
vdrme och glddje som go'r att man mar bra. Tank vad detta
lilla instrument har gett - massor av nya vanner, glddje och
gemenskap.
Ibland nar man arbetat for my eke t och det dr klubbtrdffpa
kvdllen undrar man, hur ska jag orka? Men vdl pa Kustens
Hus och man kdnner doften avfika i trappuppgdngen, hor
plinkanden och sort sd kommer det krafter och energi,
endorfiner som utsondras. Det dr detta som jag tycker kdnns
viktigt, det vdlbefinnande som sdng musik och gemenskap ger
Med detta vill jag, eftersom det dr sista bladet derma var,
dnska er en riktigt hdrlig sommar. Glom inte ukulelen ndr du
ska ut med bdten, bilen, t&get, flyget eller vad det nu ma vara,
detfinns alltid tillf alien att ta en liten trudelutt.
/Inn fRw(enb'i<w\At (klubbordf.)

Varens artist...

UkuleleBandet
Kontaktman: Krister B. 031-29 29 26

Ukulele Ladies
Kontaktman: Olivia S. 031-775 78 99
Medlemskap
180:-/ar. Medlemsstoppet havt!

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

UkuleleBladet
utkommer 6 ggr per ar.
Redaktbr: Nimrod de Broen.
Nasta manusstopp: 26/8
Bidrag ntottages med tacksamhet
ochfirvdningd).
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Nu ar det dax igen for "Kvallens artist"! Dra
en paradlat, vinn publikens gunst och ditt
Enok i Rosahola - km en "sta-uppare"...
namn blir ingraverat p3 vandringspriset. Du
far
behalla priset till navember...
Enok i R6sah61a (Bert H. aldre bror) var kvallens gastartist och underholl oss pa breaste
bonnamal, om vikten av att motionera och
kryddade detta med larosamma visor ur livet. PS april traffen har medlemmar chans att
Och sa detta fantastiska melodikryss dar
tycka till om klubben. Fundera am du har ndgra
programradet lyckats fbrena melodier - uppideer till jbrbattringar. Vigillarkonkretajbrslag...
fdrda av klubbens medlemmar, med de
klurigaste fragor.

Enkat 2001...

Fler \jejer i klubben...

Grillfest 30junL.
Bert och Eja bjuder alia i klubben pa grillfest i
Hajom, lordag 30/6 kl 18 (se bif. info).

Det kvinnliga inslaget har ytterligare forstarkts det senaste aret. Av klubben 112
medlemmar ar nu 52 tjejer = 46%!
Gubbstampeln ar ett minne blott...

Infor festivalen...

Festivalen i korthet:
Fredag 18 maj kl 17-19: UkuleleParad pa Avenyn
Lordag 19 maj kl 13: UkuleleFestival i Slottskogen
Torsdag 31 maj kl 19: "Hasse & Tages Greatest
Hits" i Stenhammarsalen.
Sponsorer
Festivalen narmar sig nu med stormsteg. De flesta
bitar faller pa plats. Men, kara medlemmar, hur gar
det med ert arbete med att skaffa sponsorer? Aven
fd rr>:ndre belopp ar valkommet. Var inte blyg,
:>4ga din art.-etsgivare, bekanta med eget foretag,
iat fantzsin flbda!
Nu maste allmanheten informeras. Pa klubbtraffen
far ni affischer att satta upp pa strategiska platser
(garna ocksa pa arbetsplatser, affarer etc dar dom
inte blir nedrivna). Ni far ocksa "miniaffischer"
som ni kan sprida till vanner och bekanta. Ha alltid
nagra ex med dej som du kan dela ut...

UkuleleParaden...
Fredagen den 18 maj ar det UkuleleParad utmed
Avenyn - en liten aptitretare infor festivalen. Vi
spelar, sjunger, spexar for folk. Gor "nedslag" pa
uteserveringar och puffar for festivalen - och har
kul! Vi haller pa ca tva timmar - avslutar med en
gemensam 61 pa en restaurang. Samling kl 17 vid
Baltesspannarparken (mittemot Stora Teatern).
Vi sdjer bora: Hang pa!

Marta-Stina Danielsson...

...dvs Tage Danielssons fru, har svarat pa var inbjudan till H & T-forestallningen. Hon sajer att hon
tyvarr inte kan komma men tackar for inbjudan och
onskar oss lycka till. Hon tycker att Hasse mycket
val kan ta emot hyllningama aven for Tages rakru'ng.

Ukulele Ladies till England...

...stod det i GP den 14 mars. Den 15 mars salt vi,
nio tjejer, pa planet till Blackpool och George
Formby Society. En lang resa men den var absolut
modan vdrd. Vilka trevliga manniskor, vilket vdnligt
bemotande! Vi bodde pa ett litet "bed and breakfast"
som drevs av tva harliga systrar. Vifyllde hela det
lilla hotellet!
Hflerfesten (kl. 19)
Pdfredagskvdllen, efter en hel dags shopping, tog
...blir i Oceanen, vid Stigbergstorget (till hoger om vi ukkarna med oss till kvarterspuben.Engelsmannen
Gatenhjelmska Huset). Medlemmar i klubben kan ta or verkligen sangglada, efter en liten stand var pubmed sig respektive eller en van. Kuvertavgiften ar
en ett sjungande inferno...
120:-/person. Da mgar valkomstdrink, harlig buffe,
dricka till maten och kaffe med tillbehor.
Lordag, s& var det da dags for det som vi sett from
Betalningen for festen gor ni vid entren!
emot s& lange - George Formby Society! Har motte
For den som till dventyrs vill ha lite mer att dricka vi Bernhard Young med fru, Ray Bernard, Dennis
under kvdllenf&r ta med sig det.
Anrnalan kan goras pa en lista vid klubbtraffen eller (ordforande i GFS), Andy Eastwood och manga,
per telefon till Hans F, 0705-69 00 05. Anmalan ar manga andra.
Vi overldmnade en svart ukulele som gava till
bindande! (for matens sKi:l!';
George Formby Society (Mimmi hade skrivit s&fint
Festivalkommitten
med guldpenna: "Keep swinging! UkuleleKlubben,
Sweden, 2001").
Laget ar foljande: 200 biljetter av salongens 390
Vi spelade och sjong tva ganger (lordagsefterplatser ar bestallda av klubbens medlemmar. Till
middag och kvall). Vilken respons vifick, efter
klubbtraffen (26/4) kommer vi dela ut biljetter till
"Moon over Miami" skrekfolk: "More, more, more".
dom som har betalt. Vi saknar annu nagra
Man tror knappt det dr sant nar man lyssnar pa den
betalningar! Sen har vi "spotlistan" - alia som har
live-inspelning vi gjorde.
onskat fler - far sina biljetter - betala senast 31/4!
UkuleleLadies fick en stenkaka med just Idten:
P& festivalen i Slottskogen 19/5 delar vi ut/sdljer
"UkuleleLady" och klubben fick ett portrait av
biljetter fr&n husvagnen intill scenen.
George Formby av en mycket duktig konstnar.
De har skrivit safint om oss pa sin hemsida,
(www.georgeformby.co.uk) -"the highlight of the
Det borjar bli fullt pa supen i Villa Viktor Rydberg - weekend" fa, man kanner sig fortfarande "high"
det fmns endast ett dussintal platser kvar...
efter denna fantastiska helg....
Media
Vi kommer ocksa att forsoka fa sa stor publicitet
som mbjligt i massmedia. Ar det nagon i klubben
som har goda kontakter med branschen? Kontakta
nagon av oss i festivalkommitte'n (Mimmi, Annika
A, Hans F, Lennart A eller Ralph).

Hasse $ Tage...

Efterfesten...

Vill du ha fler H &T biljetter? Supebiljetter?
Fragor? Lennie hjalper dej: 0303-927 71

Medlemsintervju med Laban Eliasson, medlem nr 50

Laban - mannen bakom hemsidan...
Laban har varit lite av en doldis i klubben, trots att manga i klubben besokt hans hemsida

www.ukulele.nu Anda sen koltdldern har nan hdngt med i musiksvangen - hans mamma
heterju EvaOlivia..! Som vi berdttat tidigare star nu klubben som ansvarigfor hemsidan

och darmed blir den mer "klubbig". Ettperfektfonsterfor klubben - inte minst nu infor
den stundande festivalen. Och utvecklingsmojligheterna dr obegrdnsade. Nu gdller det
att tonka till hur vi bast ska utnyttja sidan.

Hur komdetsy..?
Jag tande pa ukulele nar min mamma (Olivia)
berattade om sin resa till Irland, per motorcykel '97. Hon sa: Jag ville ha med mej ett
instrument och det enda som fick plats i
packboxen var en ukulele! Sa jag skaffade
mej en ukke ocksa - det kandes jattebra direkt.
Si enkelt det var! Jag bar tidigare jobbat en
hel del som trubadur. Nu ar jag med i en nystartat coverband och dar korjag nagra intron
pa ukke!
Ukken hanger ovanfor datorn pa jobbet. Hor
jag nan bra Iat plockar jag ner den och tar ut
ackorden. Arbetskompisarna tycker det ar kul.
Nar chef ens fru horde mej spela forsta gangen
sa hon: Gar det att spela pa den ocksa?
Laban jobbar sen nagra ar som \vebb-designer

Bildfran klubbtraff '97 med Laban p& congas
och hans kompis Malte pa bos.

Jag borjade med sidan, "den ultimata ukkesajten" 1997 - i bo'rjan sig den forskracldig ut,
som en paronsplitt ungefar.... Sidan fick sen ett
hogt betyg i en internet-tidning (Red.).
Det ar massor av manniskor frin hela varlden
som besOker sidan. Mycket svenskar forstis Mamma drog med mej till en klubbtraff '97 - frin utlandet ar det mest folk frin USA, England, Tyskland och Holland. Det marks att det
Det ar trevligt folk i klubben, inga trakpellar
direkt.... Bra med blandade aldrar! Jag har inte ar stort intresse i USA for ukulele - den har en
kunnat vara med si ofta, torsdagar passar mej hog "hippfaktor"!
daligt (ingen barnvakt). Men jag tanker stalla Den nya "klubbiga" hemsidan kan utvecklas hur
mycket som heist - att informera om klubben,
mej pi scenen snart - mamma och jag har
salja skivor, puffa for vara artister, fi interfaktiskt repeterat ihop.
nationella kontakter, egna "klubbsidor"...
Intervjuare: Nimrod
Jag tyckte det var fantastiskt sist med festivalen, att vi lyckats fi hit alia artister - Andy
och gamle raven Bernhard frin Formby
Society, England och Janet & Remko frin
Holland. Povel Ramel-fOrestallningen var helt
Klubben soker nagon intresserad medlem som
fantastisk! Jag minns si val Peter Harryson
kan fungera som "spindel i natet" for var hem("Arets Gladjespridare") som litsades vara
plakatfull... Att Povel sen var dar blev kronan sida. Laban fortsatter att hjalpa oss med art fora
in textmaterial mm. Men det behovs nagon som
pi verket.
ser till att halla sidan levande, far medlemmar att
skriva material etc.
Besok garna var hemsida: www.ukulele.nu

Klubben..?

Efterlysning!

