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Valkomna alia nya medlemmar! Klubben har
forokat sej med 13 nya medlemmar sen i
v&ras! Totalt ar vi nu 137 st ukulelefralsta i
stans roligaste(?!) forening...

FestivalekonomL.

Enkaten i april...

Hjcilp med Bladet..?!

Vi kan annu inte ge det preliminara bokslutet som var planerat. Lenny, kassoren, har haft ovalkornmet besok av farbror
Tor - dvs blixtnedslag i huset. "Trddlosa telefonen skots ur
hdllaren - la sej intill mikron, nummerpresentatbren or Me alls sej
lik limgre och min datorfick sej en rejdl tryckare - den ar pa reparation nu och jag hoppas att kunna presentera siffroma nasta manad.
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Ukulelevflnner,
Jag hoppas ni alia har haft en riktigt skttn sommar med sol,
bad och avkoppling. Det behovdes verkligen efler en hektlsk
var med bl a festival och konsert.
An en gang vill jag tacka alia som varit aktiva och medverkat till att det blev sA lyckat. Bade festival och konsert pi
Stenhammarsalen, efterfester och grillfest i Majom, som jag
tyvarr inte kunde komma till, ar nu minnen som ar djupt
rotade.
(klubbordf.)

Klubbtraffar
Jam & glam - tredje torsdagm kl 19
i febr, mars, april, sept, okt & nov
Kustens HUB, nara Chapmans torg

UkuleleBandet
Kontaktman; Krister B. 031-29 29 26

Ukulele Ladies
Kontaktman: Olivia S. 031-775 78 99

Medlemskap
180:-/ar. Medlemsstoppet havt!

MedlemsfSrminer
15 % rabatt pa Gitarren & pa Harris
Musik. 10%pflGefeb.
Visa upp nudlcmskort.

UkuleleBladet
utkommer 6ggrper4r.
Redaktor: Nimrod de Broen.
Nasta manusstopp: 6/10
Btdrag mottages med tad&amhet
odi ftrvdningd).
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- Jag traffade Peter Harryson efter UkuleleBandets spelning
pa Goteborgskalaset. Han halsade till klubben och sa att: mm
statyett (Arets Gladjespridare '99) glanser i koksfonstet pa Astol
och gor mina gramiar avundsjuka...
- Pa visfestivalen i Falkenberg i 8omras traffade jag pojkama i UKULELEKLUBBEN
Osten med resten. Osten mindes vara telefonkontakter (vi
do Nimrod de Broen
har tre ar forsokt att fa Osten till UkuleleFestivalen). Osten
Owe Husargtttan 35
med Resten har ju laten Optimistkonsulten pa Svensktoppen
413 14 Gotdtorg
(..del gar at helvete i alia fall..). Man hor tydligt ukulelen...
- Ukulelefebern sprider sej till regeringen - del avslojas i
FrSken Ukke: 031-774 21 30
Amelia att statsradet Ulrika Messing spelar ukulele!
Hemsida: www.ukulele.nu
Tel/Fax 031-13% 88
Bmafl: nimrodmusik@telia.com
Postgiro: 4383241-9
I snart fern ar har jag gjort UkuleleBladet. Varje gang tror jag
att - nu ska del del val anda ga lite fortare - men icke...
Styrelsen 2001
Del ar bara att konstatera - att gora tidningen "ater" tid!
Ann Rudenbrandt (ordf.) 9118 76
Jag fortsatter garna skriva - men onskar hjalp av nagon i
Lennie Zamblam(kassOr) 0303-92771
klubben som monterade texter och bilder. Av denne ndgon Carina Hammaratrand(sekr) 14 87 33
kravs HUgAng till en dator (av lite modemare snitt an min sa bild- Nimrod de Broen (led) 13 % 88
emafrdn digitalkameran latt kan" tonkas av").
Tage Fore (ledamot)
4164 22
Sen har vi tryckningen & "plockningen" av tidningen. Hit- Karl-Eric Hansson(sup.) 0303-104 92
tills har jag gjort det sjalv pa Medborgarskolan. Det skulle
Shfrelsen summantiader niist sista sonsitta fint om nan hjalpte mej...
dagen i fan, frbr, mars, aug, sept & okt.
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Vilken sans Ids festival...
...med festivalen i Slottskogen, Hasse & Tage forestallningen i Stenhammarsalen - bagge
medfina artistuppbdd. Att vi lyckades J8 hit Hasse Alfredson... Och sd dessa efterfester...
Vi kan vara mycket stolta over att kunnaft ihop sddana arrangemang. Men vad ska vi
hitta pd nasta gdng? Vad ska kunnatoppadetta? Lasallt om festivalen i bifogat
FESTIVAL- EXTRA!

Nya mectlemmar...

Man tror inte det ar sant - medlemmarna pa
klubbtraffen gav annu hogre betyg detta aV.
Pa fragan "satt totalbetyg pa klubben (1-5)" har betyget hojts stadigt varje ar - sist var det
4,75.1 ar blev snittet 4,92!
Kommentar: Toppen! Fortsatt sd! Go stamnng...
Trevliga manniskor! Spela lite mer pa trdffama...
Men det var bara 26 som lamnade in enkaten - vi var ju betydligt fler an s3 i april...
Missa inte tillfallet att tycka till om klubben
- ge ideei och for slag!

Jubilarer...
Tva medlemar i klubben har fyllt jamna £1.
Tage fyllde sjuttio i maj och Hakan fyllde
femtio i juni. Klubben utbrister i ett unisont
GRATTIS!

Grillfesten i Hqjont...
Bert & Eja hade bjudit in alia till deras loge i
Hajom. Tyvarr var det manga som inte kunde
komma - vi var val ett tjugotal som grillade
(nail av oss forsokte ihardigt elda upp sin lax,
hmm).

Karingon...
I april ordnade Olivia en workshop for oss i
s4ng/ukulele pa Karingon. Vi var ett trettital
som grillades av tre larare: Lena Klarstrom,
Janet & Nimrod. Vi har bara hort positiva
tongangar efter den helgen. Det ha r ar ju ett
utmarkt satt att lara kanna varandra battre...
Samkvamet pa fredagskvallen var toppen.
Tack, Olivia! Ett minneftr livet.

Nimrod, Tamos, Eja drKarin (Tagafru)

Bert & Eja hade ordnat det valdigt trevligt
for oss, inte minst var logen en trevlig overraskning. Sen blev det underhallning, allsang
och dans. TACK, EJA & BERT!

Hastens programrad...
Efter varens succe med programrad (som ansvarar for klubbtraffarnas program) bestar
hostens programrad av foljande personer: Tagel
(sammankallande), Christin, Hakan, Agne + ?.
Som ni ser pa klubblatarna blir det Taube for
hela slanten denna forsta klubbtraff, 20/9.

UkuleleBandet..
Har oxS haft en del spelningar - hojdpunkten
var forstas Goteborgskalaset (Kungstorget).
Det blev en toppspelning - uppbackade som vi
var av trummor och bas och dessutom ett ljud
av hogsta klass! Kent hade en egen "fanclub" som
stod vid kravallstaketet och bara ville hbra mer...

Hemsidan...
Mikael blir den i klubben som ser till att h&lla
hemsidan aktuell och rolig och att forse Laban
med material. Hemsidan ar ett jbrnatnligt fonster
for att puffajvr ukulelen, informera om klubben,
jestivaler, konserter. Men oxafor att sdlja klubbens
artister, CD:s etc.
Har du nat material - kontakta Mikael.

Andy Eastwood - vilken varldsartist!
Han imponerade v&ldiga pa oss redan for tva ar sedan. Men nar han visade upp sej igen
pa arets festival - stod vi bara och gapade. Han spelade ukulelebanjo som vi inte trodde
vara mojligt. Delta var varre an varsta George Formby-fyrverkeri! Jag rdkade std intill
Anders Eriksson, Per Fritzell & Knut Agnred nar Andy ko'rde sitt fantastiska instrumentala solo. Dom sag klart tagna ut... Vi som har varit med pa efterfesterna har fan uppleva
hur Andyjammat pa bade piano och ukulele langtframpa smdtimmarna.

Hur borjade det..?

Ukulele Ladies...

Hak an sjunger "Those were the days"i ryssmossa...
... har haft manga spelningar i sommar - bl a i
Flunsasparken. Och det har skrivits en del i
I host ska vi forsoka fornya oss - bl a med
tidningarna - det marks tydligt att folk har fatt en dros nya, frascha latar.
upp ogonen for U.L.
EFTERLYSNING! Vi skulle vilja hafler tjejer i
I varas spelade dom in en egen CD-skiva
bandet. Intresserad? Kontakta dd Carina, 14 87 331
och i September hade dom release-party med
live-musik, mumsiga snittar, bubbel & mingel.

Mats ljung...

Arets Gladjespridare '97 avled hastigt i somras. Han
hade tre ginger, under tv3 are tid, opererat in ny
hjartklaffTMen forgaves.
Vi fick ju traffa honom nar han koni till festivalen '97 for att mottapriset: Arets Gladjespridare. Han
sa dlt till publikon: Kan ni tiinka er - inte nog med att
jag far ett sdnt harfint pris. For en stund sen tog jag
nagra skraplotter och vann 500 kronor! Mats hade,
trots att han sanuna eftermiddag var inbjuden till
ett brollop, gjort sej omaket att kora en "omvag" till
oss i Goteborg...

Uno "Myggan" Ericsson...

Det finns ett fatal UL-skivor kvar (bara 200
pressade)... Daremot har vi gott om UkuleleKlubbens CD-skiva (1.000 pressade, ca 300
kvar) - kanske finns det nyare medlemmar
med vanner & bekanta som vill ha.
"Hiirlig musik att stryka skjortor till"..!
"Kostar 99:- men vi sajer vdl hundra jamt..."
Vi tar med en dros skivor nu till klubbtraffen.

Intervju med Andy Eastwood - artist pS UkuleleFestivalen 1999 & 2001

...gjorde ju ett bejublat hyllningsanfCrande till Povel
i "Absolute Ramel" '99. Rord av vir hyllning till
Povel rusade Myggan, direkt efter att ridan g&tt
igen, upp bakom seen - och gav mej en bjornkram!
MSnaden efter forestallningen laste vi i tidningen
att Myggan fatt stroke. Infer Hasse&Tage-f6restallningen ringde jag i varas hem till Myggan - d&
berattade hans fru att han fatt fler strokes och lag p5
ett sjukhem. I maj kunde vi lasa i tidningen att han
avlidit.

Jag spelade piano som liten (mamma ar sangerska och pianolarare), fortsatte med fiol som
7-aring. Min farfar brukade spela lite ukulele
for familjen men dog redan nar jag var 6 ar.
Jag hade tankt spela ukke nan gang men
fick inspiration forst nar jag som 9-iring sag
filmen "Its in the air" med George Formby.
Da borjade jag lyssna pa Formbys skivor och
kolla in filmerna och borjade spela sa smatt .

Artistkarriaren..?
Jag har hela tiden lart mej helt pa egen hand.
Att jag redan spelade fiol underlattade det
hela... Gick med George Formby Society nar
jag var 11 ar. Mina foraldrar hade kopt mej
en banjolele (Gibson-kopia) och jag blev allt
battre - borjade framtrada sa smatt.
Samtidigt laste jag pS universtitet och tog
min examen ("musical degree"). Forst dS kunde jag koncentrera mej helt pa ukulelen.
I borjan ovade jag bade natt och dag! Men
numera ar min basta "traning" - nar jag ar pa
seen Jag forsoker dar standigt forbattra mitt
framtradande.

George Formby..?
Jamfort med honom sa spelar jag annorlunda
- petar in mer ackord i latarna. Jag tycker att
Formby var en fantastisk komiker, men jag
vill inte kopiera honom - jag vill gora min
grej... Vill garna visa att man kan gora mer pa
ukulele - t ex att spela melodispel.

UkuleleFestivalen.. ?
Jag ar helt begeistrad over festivalen - vilken
atmosfar, vilken entusiasm, vilken publik. Jag
onskade vi hade detta i England. Och att se
barngruppen Ukulele Kids - fantastiskt...
Publiken i England ar bade stelare och
trakigare(i). Nar jag spelar i England fir jag
inte alls samma respons! Hemma ar ukulelen
lite bortglomd, anses lite gammalmodig...
Narjagforsyntfragar Andy: Du har ju varit har
tva ganger - kan du tanks dej att komma tillbaka?
Han svarar dd: Om ni hade festival varje ar - skulle
jag komma anda. Ingenting kan holla mej ifran
detta!
Intervjuare: fijiwiod

Fakta om Andy Eastwood
# 22 Ir, fodd i Blackburn, nu boende i
Bournemouth (Englands sydkust).
#Har spelat in bide CD och kassett tidigare men kommer med en ny CD (som medlem i
gruppen: "Red hot and blond").
# Professionell ukuleleartist, har 4-5 spelningar i veckan (kabareer, hotel! etc) da
pappa, Walt for det mesta foljer med.

