Nya pubkvallar i host.
X Ti som var med pa pubkvallen pa Restaurang
IN Minus i maj vet att det var en trevlig kva'll som
Ingrid Broms arrangerat .Den gavdefinitivt gav
mersmak, den 31 oktober och den 5 december ar
det planerat for tva nya spelglada pubaftnar. Ingrid
tar a'ven denna gang emot anmalan frlin
intresserade.
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Gullholmen.
Stort Tack!
Hej ukulelevanner!
Ja, nu kor vi igang igen - en ny sasong va'ntar oss
med klubbtraffar och annat (u) kul (ele)... Hoppas
alia haft en skon sommar med mycket sang och
musik (Ni har va'l hort ett av Fantomens ordsprak:
Glom aldrig ukulelen hemma!).Vi har ju ett bekant
bekymmer i klubben - forr eller senare spranger vi
lokalen. Ni vet, 140 medlemmar och 70 sittplatser det borjar likna den gamla stol-leken! Men vi stannar
kvar pa Kustens Hus sa lange det gar. Nu borjar vi sa
smatt ladda upp infor festivalen na'sta ar.
Festivalkommitten ar i full gang - dom tjuvstartade
redan i somras. Har du tips pa ukuleleartister eller
andra forslag? Hor av dig till festivalkommitten. For
att va'ssa och inspirera de talanger vi har i klubben sa
har vi ordnat en offentlig konsert pa
Redbergsteatern onsdagen den 20 november (i
Vuxenskolans regi) Bill Friman (Povels hogra hand)
och som medverkade i Povel-pytt i varas halsar till
alia och sa'ger - Ni skall bara veta vad allt gott jag
berattar for vanner och bekanta om er forestalling
- Nu har han fltt en videokopia (Tack Jan Book for
inspelning och kopiering) Bill berattade att han nu
skall sitta med Povel och titta pa videon. Bill - vilken
go gubbe. Efter forestallningen Povel-pytt gick ett
gang med Bill for att a'ta lite mat - det blev forstas
Pytt i panna ....
Nimrod
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T Tllken fantastisk sommar vi fick! Veckor i stra'ck lag man i ha'ngmattan och
V flamtade,funderade over om det verkligen var Sverige man befann sig i.Jag
hoppas att ni har fyllt pa minnesbanken med ljuva minnen sa att ni klarar vintern.
Snart star vi dar igen i snomodden, hogtalaren pa hallplatsen meddelar att det ar
stora forseningar pa sparvagnstrafiken.Vinden piskar vinterbleka kinder.
Trottoaren ar inte sandad och fjolarets stovelsulor vagrar fasta oss vid marken. Da
galler det att fort grava i sommarminnesbanken och minnas nagot lustfyllt.
Kanske dansen pa Bra'nno brygga, han som sa, med handen runt min midja,att
ukulele ar varldens haftigaste grej. Installsam typ, visst. Men lite sanning ligger det
med festivalen intensifieras och alia goda ideer samlas hos festivalkommiten.
Redaktoren

Forra medlemsmotet
April- fern manader tillbaka i tiden. Lite varkanning i
luften och Ukuleleklubben hade avslutning. Minns
ni? Det prestigefyllda vandringspriset skulle som
vanligt delas ut. Jonas Svensson hade forsokt forut
att fi den ItrSvarda "ladan" med sig hem. I ar knep
han den. GRATTIS JONAS. Undrar var han har den
staende nagonstans.Koket? Eller kanske p3TV:n.

Povel Ramelkvallen
i listan over lyckade arrangemang som Ukuleleklubben anordnat kan vi nu
skriva in ytterligare ett, for Povel Ramelkvallen maste ses som en succe for
Klubben. Fullsatt i Kustens Hus och en ha'rlig stamning. Alia medverkande gjorde
sitt absolut basta och da blir det sa himla bra. Att grava ur Povels nast intill
outtomliga musikskattkista ar ett sant noje.
-Var far han allt ifran? Undrade nagon.Ja, man kan undra.

P

NyjazzKurs.
orra terminens jazzkurs blev en succe. - Men jag har forstitt att det finns fler i
klubben som garna ville gi denna kurs - sager Nimrod. Darfor erbjuds nu en ny kurs.
Varannan mandag klockan 19.30/5 ggr. Den 'gamla jazzgruppen'fortsatter aven denna
terminen. Onsdagar varannan vecka klockan 19.30. Det finns ytterligare en kurs for alia er
forkovringssugna. Ar ni intresserade av hur allting hanger ihop angiende harmonier,
ackordbygge, transponering med mera? Da1 finns kursen Praktisk Harmonilara 12-13
oktober. Anmalan genom Vuxenskolan.
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Medlemsantalet.

Ukkehistorik

K

ubbens medlemsantal ar
ick i min hand en gammal vinylplatta fran
ustnu 147personer. 10
borjan av 60-talet. Den heter Nalen Rock. Vem
nya medlemmar har
har hort talas om Boogie-Bengt och Rockin'
tillkommit efter Irsmotet.
Sam? Sakerligen oka'nda namn for de fiesta. Pa
Kassoren meddelar att han
tvi spir sjunger Ukulele Twins en lit som heter
saknar medlemsavgiften frln
Rock-A-Beatin' Boogie. Det var tvi killar, Lennart
13 personer.Han meddelar
Isaksson och GostaTellstig frin Halmstad som
ocksa att han tycker det vore
var Ukulele Twins, och duon bildades 1956.
trist att behova stryka nigon
Samma irvann de GP.s talangtavling De
ur medlemsmatrikeln pa1
Okandas Revy.Priset blev en skivinspelning for
grund av obetalda avgifter.
Povel Ramels skivbolag Kna'pp Upp.Man spelade
in Alexanders Ragtime Band.Trots all
uppmarksamhet upphorde gruppen ett ar
senare.
En intressant historia beror Paul McCartney, som
piborjade en USA-turne i viras.Overraskningen
som tidningarna skrev om efterit var nar han
Paul McCartney
helt ensam framforde George Harrison's Hit
Something, pi en ukulele som Paul fitt i giva av
just George. For att det inte skulle uppfattas sonr
for sentimentalt si sa han vid premiaren, nar
Enk&mdersoknrigen
laten var slut:- Fast George hade forstis sagt att
Varje ar fir medlemmarna
"si skall du inte spela, si harga'rden"varpi Paul
chansatttyckatillien
spelade pi ukulelen dubbelt si fort.
enkatundersokning. Resultatet blev
aven detta ir mycket hogt. Pi en skala
Hostens programrad.
1 - 5 si blev betyget 4,7. Minga glada
tt nytt programrid ar beredda att
tillrop och kommentarer fanns med, och
kasta sig over planeringen for
dessa tackar styrelsen for. En del konkreta
hostens ukuleletraffar. Forutom
forslag till forbattringar gavs ocksa av
styrelsens representant Lennie
medlemmarna, dessa kommer siklart
Zarnblom si finns Hans Friberg,
att beaktas. Bland annat framkom att
Annika Astorsson och Stefan Bertling
medlemmarna vill spela mer pi
med.Undrarvad denna dynamiska
motena. Mera ukulele, mera
kvartett har i kikaren?
sing och musikalltsi!
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I huvudet pa en
festivalgeneral
Vi traffades en junidag ute pi Utbildningsmaklarnas vackra kontor pi Eriksberg
da'r Christer arbetar. Varfor blev det ukulele? Sa lyder forsta frigan. Jo, sager
Christer, det ar Eva Olivias fortjanst. Hon forde in musiken i Christels och mitt liv
for cirka tio ir sedan. Vi umgicks i samma gang och musiken hade en central
plats. Alia spelade. Christel borjade spela ukulele och blev en av Ukulele Ladies,
jag var passiv lyssnare.Men sedan kundejag inte halla mig utan jag borjade
ocksi spelaJag har spelat lite dragspel tidigare och si piano forstis. Fast det har
varit mest till festbehov och alltid i C-dur. Christer har tagit pi sig ansvaret for
festivalen.Festivalgeneral, det liter tjusigt. Men varfor tog du det jobbet?
Jag tycker det ar kul att med nigonting man ar stolt over och jag ar stolt over att
vara med i ukuleleklubben for det tillfor si mycket i mitt liv. Festivalen ar ett bre
redskap for klubben att sprida sitt budskap och det vill jag garna bidra med. Han
ar noga med att poangtera att det ar hela staben runt festivalarbetet som skall
gora jobbet tillsammans. Han ar glad for det glada goa gangsom tagit pi sig
ansvaret. Vi tar la'rdom
Festivalen ar ett bra
av de som jobbat
tidigare, men vi
redskap for klubben
hoppas siklart att vi
skall komma pi nigra
att sprida sitt budskap
nya greppocksl.Vi
har lagt in moten en ging i minaden hela hosten,det blir spannande och roligt.
Det ar harligt att hora Christers entusiasm infor uppgiften. han verkar glad och
harmonisk, generalen, och jag undrar: vad ar viktigt i livet, vad gor dig lycklig
och glad? Ja, det som gor mig glad hela tiden ar mitt forhillande till Christel. Jac
ar ocksi glad over min relation till mina barn och till Christels barn. Sedan ar jag
glad nar jag fir in den perfekta golfsvingen. Det ar inte si ofta han blir si dar
heligt forbannad, pistir han. Falskhet, svek och brutna loften har han dock inger
fordragsamhet med. Jag utgir ifrin att man kan lita pi sina medmanniskor, si
vill jag ha det sager Christer. Lova att inte skratta sager Christer nar han skall
beratta om ett stort musikaliskt minne. Det kanske liter lojligt, men det ar faktisk
Johnny Cash nar han sjong infor 14000 manniskor pi Skandinavium. Alia sjong
med, di ros det i hela kroppen. Musik som framfors med hela hjartat, di blir det
bra . Han verkar bra rustad, generalen, att gi ut i fait med hela staben i glatt
samforstind. Lycka till Christer Andersson.

