
Pub-afton
TYigrid fortsatter med entusiasm och glod att
> ordna trevliga Pub-aftnarfor oss. Nu har hon hittat
en ny och trevlig lokal. PI Olivedalsgatan fmns ett
litet mysigt stalle vid namn Cafe"-Kom. Dar blir det
traff den 27 februari och den 15 april. For 100
kronor fir man nlgonting att a'ta och nlgonting att
dricka. Boka plats genom att ringa till Ingrid.
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Till Eva Olivia
festfotografen
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Ukulelevanner
/* AJ hitler vi som bast pa1 att spika "affischnamnen"till
/ » festivalen.Tidigare i host har jag pratat med Osten
Erikssom, som blev valdigt glad att vi ville ha honom till
"AretsGladjespridare"Han kommergarna,men mlste losa
vissa bokningsfragorforst. Han berattade att Osten med
Resten kommer att delta ilrigen i Melodifestivalen,denna
gang med en lit framford p§ ukulele! Osten halsar ocksl
till alia i klubben..
Jag har pratat flera ganger med Calle Moreus.lntresset var
inget fel pS, han a r definitivt ukkefralst. Det sag fbrst morkt
ut(bokad),mensenaresahan: "Harstlrfredag,ev.lordag.
Om det inte blir nSt pa lordag kunde jag bila ner till er"...
Han berattade att han ofta anva'nt ukken p3 Orsa
Spelmanslags skivor: "Det ar si frackt att lagga ukken i
chorus och panorera det leingt ut i hornen. Och vilket
partyinstrument! Jag tar ukken pa1 fullt allvar.
Jag frSgade Calle hur han "hittat" ukulelen. Han sa: "Det
var Benny Andersson som introducerade mig for flera ar
sedan. Han har kopt en kanonfin ukulelebanjo av en
riksspelman som jag ga'rna sja'lv hade lagt vantarna pS"
Man kunde se Benny Andersson spela ukulele i ett
program om AllsSng pi Skansen, som visades under
julhelgen.Han kompade Helen Sjoholm i hennes loge och
drog en trudelutt pi scenen for publik. Lars Berghagen
frlgade dl "Hur mlnga instrument spelar du egentligen?
Benny svarade efter en liten konstpaus.tittandes tveksamt
pa ukken: Ett...
Klubbordforanden
Nimrod de Broen

UKULELEKLUBBEN
C/0 Nimrod de Broen
Storangsgatan 18
41319G6teborg

FrokenUkke 7742130
Hemsida: www.ukuiele.nu
Tel/Fax: 13 96 88
E-mail: nimrodmusik@telia.com
Postgiro:4383241-9

Styrelsen 2002
Ordf.: Nimrod de Broen
Kassor: Lennie Zarnblom
Sekr.:lnga-Lill Gustavsson
Ledamot: Marga Jansson
Ledamot: Margareta Svensson
Suppleant: Ulf Leyman
Klubbtraffar:
Tredje torsdagen kl. 19.oo i
Februari, mars, april, sept. okt.
och november. Kustens Hus
na'ra Chapmans torg.

Med!emskap:220:-/ar
Medlemsfdrminer:
10% rabatt p3 Gitarren,
Harris Musik och p3 Gefab
(ukulelematrl.)15%
Visa upp medlemskort

Ukulelebiadet
Utkommer 6 ggr/lr
Redaktor: Margareta Jansson
Tel. 12 66 98
e-post:
marga.gerbera@telia.com

Utnyttja hemsidan.E-posta;
mikaeleckstrand@yahoo.com

Ukuleleklubbens medlemstidning Feb 2003 Argang 7

kulelebladet har klatt sig i vlr-rock. Gron och fin skall den ge en forsmak om
dentidsom ligger pi luroch va nta r pa att f agora entr^plarenan igen.Ett nytt
spannandelr. Ett stortarforUkuleleklubben med festival och gasterfrln andra

lander. Det finns ingen anledning att angsligt undra hur i all varlden detta skall ga. En
stark festivalledning kommerattforafestivalskutan i hamn. Men bara med hja'lp av oss
andra. Mlnga goda viljor behovs,och mlngastarka handerocksl. Slardetdl det dar
trista med pengar. Inteskall det stupa pi pengar. Sponsorer arlosningen. Och de skall
vara mlnga. Stora och sml sponsorer.Tank vad manga 150 kronors sponsorer gor.
Mlnga ba'ckar sml... Ett gott och lustfyllt Ukulelelronskar redaktoren.

Fbrra medlemsmotet
^Xet var si lange sedan som november
^/mlnadforra medlemsmotet skedde.
Men visst minns vi den kvallen.
Programrldet fick valfortjant
uppmarksamhet over sitt fina arbete
under hosten.Tack till alia er! Nimrods
gla'dje over segern i Vandringspriset var
inte att ta fel pa. Han har ju haft
segervittring forut, men denna glngen
blevdetfull pott.Grattis till dig Nimrod.Det
valdes ett nytt programrld. Efter lite
overtaking och pltryckning si blev det till
slut en kvartett vars uppgift blir att gla'dja
och overraska oss andra med Hans
Taremark, Inga-Lill Gustafsson, Mona
Ramstedtoch Morgan Kollberg.LyckaTill!

Eva vann guldtian

Nimrod knep vandringspriset



Lager pa Gullholmen.
«^ l̂ mlngas begaran har Rigmor bokat
J pensionat Skottarn igen for en harlig
musikhelg pi underbara Gullholmen. Boka
helgen 3-4 maj till samvaro med glada
spelkamrater.

Videon frln Hasse&Tage- foresta'llningen
2001 kan nu bestallas av Nimrod och priset

ar 150 kronor. Detfinns en besta'llningslista frln
forra Iret och ni som ar osa'kra om ni besta'llt
kan kolla med Nimrod. Peter Jonsvik lyckades
med konststycket att losa de tekniska knutarna
med videon. Bra jobbat Peter.

kulele-Ladies gor en spelning pi Caf£
am pi Olivedalsgatan den 10 april.

-Vi har gjort en spelning da'r tidigare och nu ar
det dags igen for 2 x 45 minuter. Kul om mlnga
vill komma sa'ger Eva Olivia, bandets musikaliska
ledarinna.

Pub-afton
Thgrid fortsa'tter med entusiasm och glod att
>ordna trevliga Pub-aftnar for oss. Nu har
hon hittat en ny och trevlig lokal. PI
Olivedalsgatan finns ett litet mysigt sta'lle vid
namn Cafe-Kern. Dar blir det traff den 27
februari och den 15 april. For 100 kronor
fir man nlgonting att a'ta och nlgonting att
dricka. Boka plats genom att ringa till Ingrid.

Notiser

Stort Tack till alia ni som hjalptetill med Irsmotetoch brakfestTacktill Festva'rdar,kabaretfolk,
musikanter, sta'dmalajer.
Varens kursutbud.
Nimrod harfoljandeukulelekurserforVuxenskolan.Termin 1,2 och 3 startade vecka 5 eller 6.
Helgkurs steg 1 hills den 22-23 februari. Steg 2,4 och eventuellt 3 senare i vlr.
Harmonilara:2 sondagar, 9 och 16 mars. Da'r fir ni lara er hur man "bygger"ackord och utveckla
er kansla for olika harmonier. Ni la'r er ocksl att "plocka ut ackord"till lltar.
Den som ar intresserad av nlgon avdessa kurser ringer Vuxenskolan,tel. 707 18 00.
Dessutom har Nimrod ukulele-Jazz 1,2 och 3, internt for klubbmedlemmar.
Workshop Sta pa seen. Vi planerar att i vlr gora en workshop pi Kustens Hus. Vi vill fl fler att
vlga stalla upp i klubbens "Oppen Scen"eller bara for att forba'ttra sitt scenframtradande.
Man fir lara sig scenframtra'dande i bide teori och praktik. Kursen genomfors en sondag i mars.
Ingen kostnad for medlemmar.Om intressefinnes si ring till vlrt studieombud i klubben,Christel
Server, telefon 55 1405
Arsmotet
*TT§nk om alia moten kunde ske i samma positive anda av samforstlnd som Ukuleleklubbens
/ Irsmoten. Dl hade varlden kanhanda sett annorlunda ut. For det ar val inte maten, festen

och kabaren som gor att det blir si snabbt undanstokat? De sjungande revisorerna forhojde
lir densamma och inga andra fora'ndringar

dlats av styrelsen, som la'ste upp svaret.F6rslaget
mmarnarostadesamfa'lltja. Senare kunde Jonas

dra tillbaka sin motion.Storm i ett vattenglas,
ll man kalla det? Festivalledningen vill att

r. Mlnga har betalat in 150 kronor till

motesdeltagarnas humor. Medlemsavgi
klubbades. En motion hade inkommit och t
var att lagga motionen till handlingarna.M
meddela att motionaren ringt honom o
mycket va'sen for ingenting,Vastg6ta
vi intensifies vlra ans t rangn inga) f " t ta
festivalen och fler ar valkomna att
Efter mat och dryck si intog konferenciererna Carina och Bert scenen och lotsade oss genom
en bejublad kabare. Nu har vi till och med en egen dansensemble som med tre ben dansar Can
Can. Var skall det sluta? Festfotograf var Eva-Olivia. Resultatet finns pi bildbilagan.

Inga-Lill Gustafsson

- Nej jag har verkligen inget intressant att
beratta, sa'ger Ukuleleklubbens
sekreterare Inga-Lill, pi frlgan om hon vill
llta sig intervjuas for Ukulelebladet. Men
det kra'vs ingen direkt hlrd overtaking
innan hon sa'ger ja. Hon ar en genuint
va'nlig och hjalpsam kvinna, och staller upp
si mycket hon kan for Ukuleleklubben.
Hon talar varmt om klubben och dess
medlemmar.Tycker att livet blev si mycket
roligare sedan den dagen hon gick med
som medlem.
Jag frlgar henne hur det hela borjade med
ukulelen. Jag trodde att nu sa'ger Inga-Lill
att det borjade med en kurs for Nimrod.
Men har ar en kvinna som avviker frln
monstret.
-Jag jobbade pi kontoret pi Volvo.Vi hade
en personalfest en glng och da'r fanns en
kille som hette Lars Persson. Han underholl
med sing och ukulelespel. Jag visste inte
ens vad det var for ett instrument si jag
gickfram och frlgade honom och fick veta
att det var en ukulele. Jag blev si fortjust
att jag strax efter kopte mig en egen.
Medborgarskolan hade kurser for Aktiva
Seniorer och da'r borjade jag. La'rare var
Yngve Tja'der. Tage var ocksl med pi
kursen.

SI borjade det en glng for Inga-Lill. Sedan
har det, som man sa'ger, bara rullat pa. Hon
la'gger sin energi och gla'dje pi styrelsen och
Ukulelebandet. Yrkeslivet har hon lagt
bakom sig men arbetar nlgra dagar i
mlnaden med bokforing hos en liten firma.
Hon ar en flitigt anlitad barnvakt for sina
barn barn.
-Jag ha'mtar och lamnar pi dagis,sa'ger Inga-
Lill, Det ar si underbart att vara tillsammans
med de sml. I tjugo Ir bodde Inga-Lill med
sin familj i Syd-Afrika. Aren 1961-81 var
spa'nnande och larorika Ir i Kapstaden. Da'r
foddes de fyra barnen. En son bor
fortfarande kvar da'r.
-Det ar ett fantastiskt vackert land, men den
politiska situationen da'r var slklart storande.
Jag avskyr all form av diskriminering, sa'ger
Inga-Lill.
Hon serframemot festivalen imaj.-Det skall
bliriktigtroligt,hoppas bara att sponsorerna
str6mmartill,sagerhon. Det ar bara att hllla
med na'r klokheten talar.
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Jag trivs verkligen
med livet!

Favoritland
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Foto: evaolivia


