Fortsdttning av intervjun medLars Persson...

CD-skivan...

Fantastiskt bra initiativ - en milstolpe igen! Jag lyssnar fortfarande med behillning pa skivan. Glad musik, trevlig variation, bra latval. Men min inspelning av Dinah var en riktig
pars, faktiskt det varsta jag varit med om! Allt gick pa tok,
bl a fick jag inte ukken att stamma. jag var fruktansvart torr i
munnen. Jag vet inte hur la'nge vi holl pa med denna lit...

Klubben..?
Ukulelen bar forandrat mitt liv! Jag tror att klubben a'r bara i
borjan av sin levnad - standigt nya inslag och uppslag pi
traffama. Det sprudlar av energi, vitalitet och iderikedom och
en underbar kansla av gemenskap. Klubben lockar standigt
nya formagor pi traffama. Men jag ser samtidigt faran i om
klubben blir for stor.
Lars var med en gang i borjan av 90-talet narjag samlade ett
30-tal elever till enfest i enforeningslokalpd Sveaplan (delta
var nog en foregangare till en klubbtraff...) Jag minns hur
alia blev imponerade av Lars nar fian spelade Formbys lat
"My little ukulele" med sin vanligafrenesi.

UKULELEKLUBBEN
c/o Nimrod de Broen
Storangsgatan 18
413 19 Goteborg

Froken Ukke: 031-774 21 30
Hemsida: www.ukulele.nu
Tel/Fax 031-13 96 88
E-mail: ninirodrnusik@telia.com
Postgiro: 43 832 41-9
Styrelsen 2001
Ann Rudenbrandt (ordf.) 9118 76
Lennie Zamblom(kassor) 0303-92771
Carina Hammarstrand(sekr) 14 87 33
Nimrod de Broen (led) 13 % 88
Tage Fors (ledamot)
4164 22
Karl-Eric Hansson(sup.) 0303-104 92
Styrelsen sammantrader tiast sista sondagen i jan,febr, mars, ang, sept & okl.

Ukulelevanner,

Klubbtraffar

Medborgarskolan bar sagt upp samarbetsavtalet med
UkuleleKlubben med omedelbar verkan. Den innebar bl a
fri kopiering och frankering av klubbens utskick. Detta kan
komma att paverka medlemsavgiften for nasta ir.
Medborgarskolan ingick avtalet med en grans pa 100
medlemmar. Nar vi mi ar ca 135 kom uppsdgningen.

Jam & glam - tredje torsdagen kl 19
i febr, mars, april, sepl, okt & nov
Kustens Hus, nara Chapmans torg

I 4 ar bar jag nu varit aktiv i styrelsen, 3 ar som sekreterare
och 1 ar som ordfb'rande. Dessa ar bar varit oerhort larorika
for mig och roliga. Styrelsearbete ar valdigt roligt
atminstone i UkuleleKlubben. Jag bar aldrig upplevt nagra
konflikter inom styrelsen, naturligtvis bar man ibland olika
asikter men det accepteras och diskuteras. Vi bar styrelsemoten 7 ganger per ar och vi bar alltid lika mycket att prata
om, alltid lika trevligt. Min man brukar ofta fraga mig: -Vad
gor ni egentligen, skulle det inte vara sryrelsemote? nar man
kommer hem halv elva, ibland elva. Ett styrelsemote brukar
ju bara ta en timma.
Jag anser att man maste ha en viss omsattning i en styrelse
for att halla en forening levande, fa in nya ideer och nya
tankar.

/Inn rRuAa\kico\Jit (klubbordf.)

Medlemskap
180:-/ar. Medlemsstoppet havl!

Medlemsformaner
15 % rabatt pi Gitarren & pi Harris ,
Musik. 15% pi Gefab (ukulelemtrl).
Visa upp medlemskort.

UkuleleBladet
utkommer 6 ggr per ar. Redaklon
Nimrod de Broen. Nasta manusstopp: 3/2. E-posta till mej (se ovan
adress) i "vanligt" e-brev (ej i dok.!)
Bidrag mottages med tacksamliei
ochJorvdningU).
Hemsida: www.ukulele.rtu
Glom ej att utnyttja hemsidanJ Hai
du material - e-posta till MikaelJ
mikaeleckstrand@yahoo.com
Hdll vdrftiia Itemsida levande!

UkuleleKlubbens Medlemstidning
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Klubben fyller fern!
En milstolpe i klubbens historia intraffar i januari: UkuleleKlubben gar in i kvintcirkeln
(kvint betyder ju i musiken just fern)! Tanker man tillbaka sa bar det hant en hel del. Vi
har arrangerat tre festivaler, med tillhorande minnesrika fores tallningar for Povel Ramel
och Hasse-a-Tage i Stenhammarsalen. Vi har ordnat trettiod) roliga klubbtraffar, skrivit
trettio(l) fullmatade medlemstidningar. Plus fester, konserter, arsmoten...
Det ar inte klokt vad mycket vi istadkommit
under dessa fern ir. Visst a'r det viktigt att ha
goda ide"er, bra organisation, god framforhallning. De ar ju nigra nyckelord. Men ett annat
ar: kontinuitet! Arbetar man pa for en id6 - si
forbattrar man den ofrankomligen under tidens
Vi har all anledning att vara stolta! Men vi
fir aldrig glb'mma bort att ha roligt! Tro det
eller ej - men del star faktiskt inskrivet i vara
stadgar!

Forra klubbtraffen...
Vilken hojdartraff! Vilka fina inslag! Vilka
b'verraskningar! Vilket tryck det var! Publikrekord for klubben: 67 medlemmar! Limericktavlingen... George Formby pi stenkaka och
vevgrammoron ..... fina bidrag pi Oppen Seen.
Mycket spel blev det oxi, men toppen var
anda Freddie Wadling som "Kvallens overraskning"!
Det gick ett sus i publiken nar han presenterades. Kand frin Flaskkvartetten flue for Two
med i manga skivproduktioner...Han sjong
fyra litar for oss - med intenstv kansla, bl a
Sa skimrande var aldrig havet. Pennies from
heaven - allt till Nimrods ukulelekomp!
En miss - vi gldmde tacka malajerna sist!!!

Limericktavlingen...
Otroligt vilken kreativitet denna limericktavling "UtmanaHasse Alfredson!" gav! Vi
fick till slut in 20(!) bidrag pi klubbtraffen.
Och vilken forvinande hog kvalite'...
Pa staendefot bestdmde vi att skicka allihop
till limerickmastaren Hasse Alfredson. Efter
en spSnnande omrostning utsigs en vinnare,
Kerstin Sandberg. Nu mdste oxa siijas att ndgra av podngerna var bdttre begagnade (t ex uttrycket "Formhysvacka" varju Povel Ramels - i
sin tacklat till klubben 1999. Vid genomlasning,
sd har efterat vaxer en del... Se bifogade limerickfolder - las och njut i lagoma doser!

Nasta klubbtraff...
Sasongens sista klubbtraff blir som vanligt
lite extra fcstlig! Risk fo'r 6'vcrbokning!
- Programridet vill att ni som staller upp i
Hostcns Artist oxi anmaler det till Froken
Ukke pi telefonsvararen!
- Fodralparaden kommer bli spiinnande vi minns succ^n frin fOrra gingen. Vilka
spannande kreationer blir det denna ging?
- Tavlingen: Skriv en svensk text till nin
av melodiema Oh, Susanna eller "HawaiiIdten" miste flyttas till februaritraffen p g a
utrym-mesbrist. Di fir ni lite mer tid pi er...
Se forutsdttningarna i oktobernumret!

Arsmotet 19fl 2002...
Boka in UkuleleKlubbens Arsmttte redan nu,
lOrdag 19 januarikl 18! Motioner till arsmOtet
maste vara styrelsen tillhanda senast 23/12 fOr
att kunna tas upp pa dagordningen! Kallelse
till arsmOtet skickas ut senast 12/1.
Sammankallande for valberedningen 3r ManAnne, 031-42 41 82.

Klubbens stadgar...

Intervju med Lars, medlem nr 23

Brakfesten...
...direkt ef ter arsmOtet brukar ju bli mycket
trevliga tillstallningar med mat & drydc
(knytkalas!), underhallning & dans. Vi hade
bokat Kustens Hus men styrelsen insSg att lokalen
blirjor liten nu nar aven "respektive }&r vara med:
Istnllet har vi bokat. HemvarnsgSrden i Kungssten.
Festvardar Gunilla S. Lise-Lotte K, Harriet,
HakanB.
Konferencier fOr kabare'n: Bert H. (Vill du gOra

Har du klubbens stadgar? Vi brukar skicka ut
stadgarna till alia nya medlemmar infer varje
arsmote. Pa arsmotet har vi oxa nagra extra ex.

Hur borjade det..?

Ny medlemsmatrikel '02...

Varens programrad...

Kom ihag...

Lars har varit med andafran borjan. Nar klubben bara befann sig pa idestadiet pladerade
han starktfor namnet: UkuleleKlubben! Vi tackar honomfor denna valgarning! Lars har,
utanfor styrelsen varit mitt basta bollplank genom aren. Han har en otroligfart och
energi. Ni kommer val ihag festivalen 1999. nar han som en skallad ratta sprang omkring
bland publiken och salde lotter...

Jag tittade pi TV, "'Oldsbergs for narvarande" senhosten 1988. Plotsligt mitt i programmet kommer en kille gSendes, spelandes ukulele! En fullstandigt fantastisk upplevelse och vilken publikrespons han fick. Jag sa till
min hustru, Helene: Ett sdnt harligt
instrument - det skulle man spela!
Anda foil delta snart i glb'mska, men pa
julafton nagra manader senare, ett paket fran
Helen drags ur sa'cken, ag sag'direkt vad det
var - en ukulele! Ett av dom gladaste Ogonblicken i mitt liv och jag bOrjade spela direkt..

Efter nyar gor vi en ny medlemsmatrikel med
alia aktuella adresser... Har du flyttat? Ny telefon? E-postadress? Mobiltelefon?
Heist hade vi gdrna sett ett litetfoto pa alia
rned-lemmarna! Vi tirju sa manga nu...

Iddn med programrad har varit en succe' fran
forsta bflrjan! Nu har vi en ny besa'ttning klar
for varens traffar: Carina. Rigmor, Christel &
Ewa! Carina tir sammankallande, dessutom
styrelsens representant.

Mr Top Hat: Lars Persson!

Notiser...
- UkuIeleBandet liade en spelning i Lerum i
forra veckan. Rdtt mycket publik som gillade
oss: bl a var det flera fran Ralphs kurserpd
forsta parkett. Och sa nagra entusiaster fran
klubben, bl a fran Synskadades forening som
alltidar med pa allting.'
- Nan hade skymtat Kalle Moreaus (fran Orsa
Spelmfin mm) spelandes ukke i TV...
- Nimrod & Mimmiflckjit ett familjetrttd, ttpplei gava av UkuleleKlubben 1997 med en medfoljande tennplakett. Nu liar vi tyvtirr tvingats sfilja
v&rt fritidshus i Vallda (vi kdpte ett radhus i
Anggardenfur ett ar sedan...) men plaketten liar
vi med oss!
- Prel. bokslut kan annu inte ges for festivalen.
Del fir fortfarande nagra detaljer somfattas.
Men i drsredovisningen, som skickas ut i borjan
avjanuari ges aven bokslut for festivalen.

- Hjalp oss att halla vdr hemsida rolig och levande! Mikael fir spindeln i nfitetfdr klubben samlar upp material som han sen ger till Laban,
som ansvararfor hemsidan ukulele.nu Har du
nat material, kontakta Mikael 031- 49 50 24,
0708-956487
E-post: mikaelcckstrand@yahoo.com
- Textmaterial till VkuleleBladet ska ni som
vanligt skicka till nimrodmusik@telia.com
- Bildmaterial + fo'rslag till bildtexter (info om
bilderna) ska ni ge till Christer A. som monterar tidningen (031-50 85 55) per post el e-post:
christer.andersson@utbildningsmaklarna.com
- / april ska viju vara med i enforestallning,
kallad "Povel-Pytt", pa Kustens Hits tillsammans med art is ter fran Visans Vdnner. Har du
lust att gora en Ramel? Kontakta Nimrod.
ar nu under bearbetning igen, tack vare medlemmars insatser! Till arsmOtet (19/1) ska del
finnas videos att kfipa till sjalvkostnadspris.

Victeon...

Festivalerna..?

Forsta festivalen '97, en milstolpe! Jag jobbade
mycket den varen i Belgien, du ringde och frigade om jag ville spela. Sjalvklart!
Min svarmor tipsade mej om att det farms en
Jag kom till UkuleleParaden pa Avenyn, diukulelekurs for nyborjare. En kvall i januari
rekt fran Landvetter. Jatteroligt, vi spelade bl a
stod jag vantande utanfor kurslokalen plotsligt for folk pa uteserveringama.
far do'rren upp! Dom om min forvaning, dar
star mannen som jag sett i TV, dvs Nimrod.
Festivalen i Slottsskogen blev en fanastisk
Vi fick kontakt direkt - snart insag vi att jag upplevelse, sjalv fick jag en fin publikrespons.
passade annu battre i fortsa'ttningskursen.
Efterat stormade Bernard Young fram och sa:
Lars undrar'nu: Var det nan i klubben som Det var bra, men du fir vard ett battre instrugick samtidigt med honom?
ment! Han erbjod mej att ko'pa en fin ukkebanjo.
Det lat intressant, anda tills jag forstod att den
kostade 50.000 kr! Tva ar senare kdpte jag en
Windsor Whirl fran 1929 av Bernard.
Jag har spelat revy, teater, sjungit i kor... Ar
Bernard, som bo'rjat kalla Lars for Mr Top Hat.
med i Bellman-sallskapet, Par Bricole sedan
1982. Sjungit Leaning on a lampost i uppsattningen Me and my girl ("musikalernas musi...med Povel 1999 och Hasse Alfredson 2001
kal").
Jag spelar gitarr och ukulele pi fester mm. Jag gav mej nagra av dom lyckligaste stunderna pS
tycker att ma'n som artist ar till for att gladja
seen. Att fi framtrada infor dessa storheter ar
publiken! Markte snart att det var nar ukuleverkligen en upplevelse. Hela iden med hylllen kom fram som publiken blev verkligt road! ningskonsertema ar lysande!
Jag gillar heist att spela snabba latar, jag ar
Intervjuare: N'uniod.
lite otalig av min natur. Ar noga nar jag v&jer
repertoar, latar som passar for ukulele.
Fortsattning pi intervjun - sista sidan!

Kursen..?

Artisteriet..?

Konserterna...

