Ordforanden har ordet
Hej Ukkevanner. Festivalen blev aterigen en succe, trots
regnet pa lordagen. Publiken som stod ut i regnet skulle ha
tapperhetsmedalj. Tack alia medlemmar for stronga insatser i
festivalen, ingen namnd och ingen glomd. Nu viintar oss ett
mellanar da vi kan gi in i den skona vardagslunken med
klubbtraffar och annat. Nigot som glader mig mycket ar att
jag antligen kommer att fa lararassistans med ukulelekurserna. Forra helgen hade jag namligen en ledarutbildning
for blivande larare. Atta medlemmar fran klubben hade anmalt sig till kursen och redan i host kommer nagon av dem
att ta hand om en nyborjargrupp.
Nimrod

Ukulelekurser i host.
1 Vuxenskolans regi har jag foljande kurser: nivil, 2, 3 och
4. Dessutom helgkurser, intensiv- och jazzkurser niva 2 och
3. Det ser valdigt tjockt ut i grupperna, men om nagon ar
intresserad att vara med, fbrsok att fjaska med Nimrod.

Om Paul McCartney.
Infor festivalen blev Paul McCartney tillfrigad om medverkan, eftersom han ar en sann ukkefantast. Samma dag
som vi hade festival var han pa sin varldsturne i Moskva.
Nagra veckor senare kom till Stockholm befann sig en av
vara medlemmar, Sven Bojnert i publiken. Jovisst, Paul
spelade Beatlesballaden Something i ett rasande tempo,
ensam pi ukulele. Sven intygar att konserten var fantastisk,
och enligt honom till och med overlagsen Springsteens
konsert i Goteborg.
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Festivalefterfesten- en hqjdare. Elvis och Elvis var ddr.
(Parhdstarna Lennie & Morgan )
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O a var del da dags igen. September minad ar har och tre nya medlemsmoten har vi att se fram
O emot under hostmorkret. Alia har vi val glada minnen fran Festivaldagarna. Synd att det regnade,
sa en god van som inte var med i Slottsskogen. Det bestaende minnet for alia oss som var med blir val
anda gladjen med musiken. Alia pa scenen gjorde sitt allra basta, fran Ukulele Kids till proffsen fran
England. Si det dar med regnet, inte var det nagon stor sak. Tank att publiken salt kvar i flera timmar.
Dessutom sag de glada ut, det var det basta betyget for Ukuleleklubben. Nu vet vi att det gar att genomfbra en Festival i hallande regn, nu ar det gjort och far bli en erfarenhet. Tank si rninga olika paraplyer det firms. Nar man blickade ut over publikhavet si var fargkaskaden en fantastisk syn.
Red.

Festivalen blev ett dventyr i hallande regn.
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an sag valdigt nqjd ut festivalgeneralen Christer Andersson nar allting var over. Det hade han
verkligen all anledning till. Pi frigan hur det kanns, sa han -Jag ar mycket nojd och mycket
glad. Det har varit vdldigt roligt och en stor publikframgdng, gensvaret har varitfantastiskt. Jag
vill saga start TA CK till alia inblandade ifestivalkommitten som lagt ner manga timmars arbete pa
attfd allting attfungera sd bra. Alia arrangemang kring Festivalen harfungeratfriktionsfritt, fran
paraden pd Avenyn till Slottsskogen och brakfesten efterdt. Dessutom, sager Christer fornqjt, si har
ekonomin gitt ihop och det lar ha blivit ett overskott till och med. Festivalkommitten har gjort en
egen utvardering och redovisar sina erfarenheter pi motet i September.

Utnyttja hemsidan. E-posta;
mikaeleckstrand@yahoo.com
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irens mote med tavlingen om Vandringspriset blev en riktig fulltra'ff. Det var hela tio olika
framforanden. Tank att si minga vigar och vill. Det var en imponerande kvalitet ocksi och
valdigt roligt for oss alia i publiken. Efter rostningen si blev det en delad forstaplats for Eva och
Ulf Leyman och Ukulelebandet. Tack for era fina insatser.

Ny Cd pa gang.
Boka redan nu for release-party torsdagen den 13 maj 2004. Visst later det underbart, klubben spelar in en
ny CD. Forra gangen det begav sig var varen 1999 dS vi gjorde var forsta CD. Vi tryckte dS upp 1000 St.
Nu bar vi drygt 200 kvar. Det ar faktiskt lage att gora en ny. Vi har manga nya talanger i klubben. Siikerligen har vi ett 30-tal tankbara artister/artistgrupper. Vi kanske till och med maste gora en dubbel -CD.
Dessutom passar det bra sd har i lugnet efter festivalen. Det ar val ett utmarkt salt att satsa pengar i en ny
CD. Vi vill visa var bredd i klubben och inspirera till med ukulelespelande. Det ar ocksa en historisk dokumentation och inte minst roligt for artisterna. Skivan kommer sa smaningom att betala sig, precis som
den forra, da brytpunkten kom nar vi hade salt halva upplagan. Tanken ar att vi skall spela in skivan i
vinter med tjuvstart redan i november, men pa allvar i januari och februari. Det ar sarskilt roligt om vi
ocksa har egna latar pa skivan, da bchover vi inte betala en massa pengar till STIM. Redan i oktober, pa
hostens andra klubbtraff, vill vi veta vilka som har lust att vara med pa skivan. Den som kanner sig intresserad tar kontakt med Eva Olivia Samuelson, telefon 775 78 99 (073 -572 18 35) senast den 16 oktober. Vi
vill da veta vilken lat du vill medverka med och om du vill ha komp, vi kommer att ha tillgang till en
trummis och basist. Alia intresserade kan tyvarr inte garanteras plats pa skivan och en eventuell 'sallning'
kanske kan komma att behovas. Mer information kommer p5 forsta klubbtraffen. En viktig sak nar du
kommer till inspelningen ar att din lit maste vara fardigrepeterad. Vi vill gora inspelningstiden sS effektiv
som mojligt och resultatet skall bli det basta tankbara. Vi som har tagit initiativet till en ny CD ar Eva
Olivia och Nirnrod. Laban kommer att bli var CD general
Nimrod och Eva Olivia

Halsning fran Osten
Harligt att Osten Eriksson antligen kom till festivalen, vi har namligen
fragat honom tva ganger tidigare. Nimrod traffade honom och hans kolleger i gruppen Osten med Resten i somras pa Falkenbergs Visfestival.
Han tyckte det var kul att komma till festivalen. Synd bara pa regnet, sa
han. Han uppskattade att vi inte enbart spelade ukulele, utan manga
andra instrument ocksa. Han gilHalslade efterfesten, saklart!

JVassoren Lennie har enbart roliga saker att framfora. Flygmalajen show och Slottsskogsfestivalen sammantaget, gick ihop ekonomiskt, och var alltsa sjalvbarande. Ukuleleklubben har for narvarande 70.000
kroner pa kontot. En mer detaljerad granskning kommer under hosten. Ni som annu inte fStt er trisslott for
sponsringen av festivalen kommer att fa den under kommande klubbmoten.

Halsning fran Norge
Alia som var med pa Gullholmen i varas charmades sakert av Oivind fran Norge. I somras skrev han till
Nimrod: -Skall dere ha flere ukuleletreff i likhet med Gullholmen? Gjenntar dere detta hvert ar? Ukuleleeleverna mine lurer p5 dette, og de onsker a vare med. Oivind som leder kurser i Norge, sager att det firms
intresse att starta en ukuleleklubb dar. Tank om ukulelen sprider sig sa in i Norden.

Hostens programrad
Margareta Svensson ar representant fran styrelsen, och tillsammans med Tommie Karrman,
Christian och Eva Ohlsson blir dessa fyra hostens programrad. Lycka till!

Inger Maria Olsson - IMO
Nar man som nara van till IMO skall forsoka sig pa en minibiografi sa staplas latt superlativen
pi varandra. Humor, spontanitet och varme ar de tre egenskaper som ar mest framtradande i
hennes personlighet. Darutover har hon en rad goda trevliga egenskaper och de sju
dodssynderna har hon aldrig varit i narheten av. Hennes musikaliska bana ar kantad av diverse succeer. Nar kom musiken in i ditt liv si dar pi riktigt?
-Jo, sager IMO, min mamma blev tidigt anka och beslot en dag att flytta till Spanien med mig
och mina tvi systrar. Jag var 12 ir di. I virt hus samlades ofta en brokig skara manniskor. Dar
var bland andra en man som spelade gitarr, jag studerade hans spel och forsokte harma. Jag
fick en bok och larde mig sjalv-. IMO skrev redan pa den tiden smi egna singer med text pi
spanska. I sju ir bodde de kvar i Malaga. Val hemma i Sverige blev det Folkhogskola och lararutbildning. Musiken fanns alltid med, som drivkraft och inspiration. Pi yo-talet bildades gruppen 'Levande Vasen' tillsammans med bland andra Eva Olivia.
-Vi hade en bred repertoar och fantastiskt roligt, sager IMO. Gruppen lar ha gjort varldssucce
pi Bornholm. En person jag traffade dar for nigra ir sedan kommer fortfarande ihig 'pigerne
fra Sverige' Musik for barn har alltid legal IMO varmt om hjartat. Hon gjorde en kassett med
barnmusik for cirka 10 ir sedan. Den ar aktuell igen nar den snart kommer ut som CD. Dar
fanns, tillsammans med texter av barn i Angered, texter av den store danske poeten Havfdan
Rasmusen. IMO oversatte och skrev musik till hans texter. Hon sager att hon ar stolt och glad
over den produktionen.-Musik for barn miste fi vara vacker, den skall satta spar.
Hon brinner for den Nordiska kulturen och gastar ofta Bornhom dar storasyster bor. IMO
bodde 2 ir i Ecuador och foil for indianmusiken som hon upptackte var pentatonisk.Andernas musik och salsan ar otroligt harlig, sager IMO Pa sent yo-tal Bildades gruppen
Kofia, en grupp med Palestinska singer. Dar var IMO med siklart, och gjorde turneer lingt ut
i varlden. Senaste musikkonstellation som IMO var med i
var Ukulele Ladies. Hon lamnade oss tyvarr. - Repetitioner
och allt kring det hela tog for mycket tid, sager hon. Nu njuter
jag bara av vad alia andra gor, och glader mig over att ukulelen
sprider sig. -Jag har haft ukulelekurser i Angered for pedagogisk personal. Alia som provar gir snabbt in i ett karleksforhillande till ukulelen. Ingen genre med musik tycks vara frammande for denna kvinna. For ett par ir sedan startades ett projekt
dar olika kategorier manniskor skulle tonsatta texter ur bibeln.
Ur en skara pi 200 kvinnor blev IMO en av de tolv som fick
mojligheten. Juryn lar ha blivit nojd. Egna favoriter di?
-Jag har minga, sager hon, Blisorkestrar, 2O-manna Big Bands
och sidant, Freddie Wadling horde jag pi Orust i somras, han
ar stortycker jag. Det ardu ocksi Inger Maria Olsson
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