
Festivalgeneralsrapport
5om ni forstir si arbetar vara hjarnor i projektgruppen
febrilt dag och natt med att forsoka fi till en festival som
alia kan vara stolta over. Jonas och Nimrod ar
artistansvariga. Monica och Inga-Lill E skall ga en
krogsvang la'ngs Avenyn for att f§ krogarna att sponsra.
Inga-Lill har ocksa ordnat en spelning for Ukkebandet pa
Marknadsforeningens frukosttraff den 15.11 pa Svenska
Ma'ssan. Dar fir vi chansen att informera 300 foretagare
om Ukkeklubben,festivalenochom mojlighetenfordem
att sponsra. Bra jobbat! Inga-Lill G e-postar en brevmall
for att alia lattare skall kunna va'rva sponsorer. Goran
Carlsson var forste man att ordna ett avtal, va'rde 500 kr.
Tack! Trisslott kommer. Alia uppmanas att skicka in
uppgifter om e-postadress till Inga-Lill
ingalill@privat.utfors.se Lycka till med inforsaljningen.
Christer Andersson

I Manadens Ros till IngTld Bw
I som ordnar sa trevliga Pubtra
I Du artoppen!

Ordfdranden ber om ordet.
Na'rjag spelar for folk far jag iblandfrigan:Kan manspela
melodier pa ukulelen?Tidigare svarade jag alltid att den
mest ar ett kompinstrument.Pi Ukuleleklubbens CD-skiva
gav jag med viss tvekan plats for en instrumental lit,
Annies visa, och fick manga positiva reaktioner. Stefan
Bertling berattar att han far tarar i ogonen. En skiva
hamnade iTyskland hos Radio Bremen, dar man valde ut
tvi litar; Annies visa och Vart Eget Blue Hawaii. Efter
Ukuleleklubben spelat pi Goteborgskalaset kom en
kvinna i publiken fram och sa: Jattebra men varfor spelar
ni inget instrumentalt? Det gav mig en tankestallare. Nu
har bandet en instrumental lit pi sin repertoar. Ni som
var pl> Pubkvallen fick uppleva uruppforandet med
koreografi. Ett problem med ukulelen ar dess sna'va
tonomfing, bara drygt en oktav. (lagsta tonen d=3:e
strangen) Ukulelestrangen har en kort efterklang sa den
passar bast for rappa melodier. Angiende Hasse a Tage
videon sa har det gitt troll i framtagningen. Peter Jonsvik
hjalper oss att kopiera och har fitt tekniska problem. Vi
hoppas det ordnar sig si att vi kan leverera den till de 30
medlemmar som har bestallt.
Nimrod
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^+a har det gitt ett helt ar - igen. Fyra irstider har passerat, snabbare an nigonsin
Z-^tycks det. Nu blir det morkt ett tag, mycket morkt. Kung Bore har inte den goda
smaken att knacka forsiktigt pi dorren. Han bultar och vill ha uppmarksamhet. Honom
kan vi inte stanga ute. Men vi tar oss igenom kyla, slask och uthardar med vantar och
lingkalsonger i den fasta forvissningen att Ijuset atervander och allting blir sada'r
underbart igen.
Red.

Forra klubbtraffen
*"7"ack programradet for ett trevligt
roote.Nuardetettminneblottnarvisatt
och bladdrade i vira pa'rmar for att hitta
ra'tt lit. Na'r man antligen fick fram ra'tt
papper i stearinljusets svaga sken, si
hade minga andra kommit halvvags i
liten. Det var trist pi den tiden. Men nu
ar det ljusare tider. Losningen var over
head.Ma kan sitta raka i ryggen och titta
upp och rakt fram. T/ffTCprogramridet.

I centrum hamnade helt valfbrtjant
Rigmor. Forst blev hon presented med
ros, vin och whisky. Sedan vann hon
ukulelen i Guldtian.En helkvall med andra
ord. Det var du va'rd.

Kvallens overraskning var Janet och Oaes
som imponerade medlemmarnafrted sitt
magnifikaspel. Janet a'ra'ntligenhnedlem
i klubben.Valkommen

--

Hans Friberg i aktion

Tdck programradet for ett
snyggt jobb pa hostens moten.



/Ljtfa in alia medlemsavgifter var en trist och utdragen process i ar.Festival!ret 2003 innebar
^pstora utgifter for klubbkassan. Kassoren meddelar darfor,pl sitt vanliga vanliga vis, att han
vill ha in medlemsavgiften for 2003 i forskott. Lennie ber vanligen att alia betalar in
medlemsavgiften pa 220 kronor innan Irsskiftet.

j/* I var det dags igen for ett nytt programrld att formera sig.. Ni som inte provat pi, men som
•Dlurat i vassen i va'ntan pi ra'tt tillfalle, nu ar det dags! Tre ginger i borjan av 2003. Det ar
roligt och utvecklande, all den fantasi ni har fir fritt spelrum. Sll till och anma'l ert intresse till
Nimrod.
Vi tar det da'r med malajer ocksl, s! ar det gjort. Sjalvklart kommer det att finnas folk till denna
extremt viktiga uppgift Eftersom Ukuleleklubben ar en klubb med god framforhlllning si vill
vi att man redan nu bestammer sig for vad man vill gora tredje torsdagen i februari, mars och
april. Alltsl, att koka kaffe och gora mackor till sina klubbkamrater. Anmalan gores till Nimrod.

xjl Ai skall vi utse Arets Gladjespridare. Alltsl
/ 1| den kvinna eller man som vi skall hylla
pi Festivalen na'sta Ir. Nlgra namn florerade
pi klubbmotet forra glngen, men nu skall vi
komma till beslut. I sann demokratisk anda si
rostar vi fram ra'tt person, en person som
spridit gla'dje hela Iret

jS* om traditionen kra'ver skall vi ha en riktig
cl^brakfest efter Irsmotet. Det brukar vara
muntra tillstallningar. Lokal ar a'nnu inte
bestamd har heller. Vi soker nu fyra
initiativkraftiga och arbetsvilliga festvardar
som tar p! sig uppgiften att se till att
brakfesten blir en minnesvard afton.
Festarrangorer, partyfixare,
brakfestsamordnare, ni fir kalla er vad ni viil i
detta viktiga arbete.Gasterna ar garanterat
glada, musikaliska, spelglada och liter sig
garna roas till tidiga morgontimmar.

ta motet,det liter dramatiskt, men detarju bara sista klubbmotetfor i Ir.Vi ses igen pi
lrsmotet i januari. Men det brukar som bekant vara lite festlig inramning p!

avslutningsmotet.
Vandringspriset blir nog kvallens hojdpunkt.Ni som tankt er att medverka pi scenen skall anmala
er till programrldet. Ring nlgon och gor det lattare for dem att planera kvallen.

/•A /*ytt ar och allting borjar om med nya
/ |̂ fra'scha blad. Sekreterare Inga-Lill skall
uppdatera medlemsmatrikeln. Hon vill da'rfor
ha uppgifter om andringar av namn, adresser,
telefonnummer och allt vad ni nu kan ta'nkas
ha andrat pi. Hja'lp henne genom att redan
nu ge besked om eventuella andringar.

•ITNen 18 januari ar det dags att summera
L/aret som passeratfor dl har
Ukuleleklubben sittlrsmote.Platsen ar
annu inte bestamd.Valbe/edningen startar
nu sitt arbete med att fji'sdfhrnan en
slagkraftig styrelse. NJ/iotn ka'nnerer
manade till styrelseatbete fir garna hora av
er till Mari Anne U&ttferedningen. Ring 42
41 82.

En harforare i
ukulelenstjanst.
Sllr man upp ordet eldsjal i
uppslagsboken si star det: person med
brinnande entusiasm for nlgot, samt en
person med entusiastiskt sinnelag. Ett
epitet som passar p! ordforanden i
Ukuleleklubben. Tank si mlnga som
sa'ger: Jo, det borjade med en kurs hos
Nimrod. Sedan verkar det som det blev en
nytidra'kning, fore och efter ukulelekursen.
Hur orkar han ar vi mlnga som undrat
genom Iren. Han har kvallskurser flera
ganger i veckan, da'rtill en och annan
helgkurs varje termin. Ordforandeskapet
med styrelsemoten och planering tar
massor av tid. Han brinner for ukulelen och
Ukuleleklubben. Forstlr vi egentligen hur
mycket tid och energi han la'gger ner. Skall
vi agna det en liten tanke? Vi borjar
samtalet med att prata om allt
annat an Ukuleleklubben. Om livet sja'h
om arbetet som elevassistent och om (pern
som far ilia.

"Sa lange jag har kul
safortsatterjag"

A PRACTICAL METHOD
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K. B. BAILET

La'robokfran
ar1896.
Nimrods forsta?

Att han ar stolt
pappa till Annie kan
vi alia se. Han talar
varmt om sin
mamma, som inte
finns i livet la'ngre,
om hennes varma
omsorger om
familjen. Dlsllrmig
tanken;
Ukuleleklubbens/ ordforande ar en
omtanksam ochyanlig man som bryr sig om
sina medmamniskor. Han erkanner utan
omsvep att han gillar att provocera ibland. Det
kan, sa'ger han, vara en katalysatortill debatt.
Hur orkar/lu och hur hittar du motivationen?
-Det finns egentligen bara ett svar, sa'ger
Nimrod, sd lange jag har kul sdar det inte svart
med/motivationen. Jag tror, fortsa'tter han, off
emusiasmen ligger i min personlighet. Jag har
faldigt roligt sjalv, aven nar jag tragglar i

'nyborjarkurser. Jag ar ocksd nyfiken pa
manniskor. For nlgra Ir sedan s! var det
Mimmi och Nimrod och nlgra till som holl i
allting med Ukuleleklubben. -Nuharklubben
utvecklats och det finns med massor med
duktiga manniskor, det ar fantastiskt med sa
manga delaktiga. Att folk fortsatter i denna
stressiga tid med foreningsliv ar oerhort roligt.
Nar det inte langre kanns roligt och man far
skratta, sa logger jag av. Ibland ar det lite for
mycket Ukuleleklubb och man tappar lite av
annat socialt liv. Men jag ar stolt over
Ukuleleklubben, jag har fdtt vaxa och lara mig
mycket sjalv Som ordforande far man ta en del
skit men jag tycker inte att jag ar konfliktradd.
Jag tycker om att diskutera, debattera och
ventilerasaker. Inforden stundandefestivalen
kanner han stor tillfbrsikt. Mltte inte gloden
och entusiasmen falna Nimrod.


