UKULELE
BLADET

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Hej go´vänner

Kom på mej själv en kväll sittandes och
fundera lite över klubbens historia nu när
vi närmar oss 10 årsjubileumet, en liten
nostalgitripp så att säga. Jag blev medlem i klubben 1997
och gick med i styrelsen 1999......? Har jag verkligen
arbetat i Ukuleleklubbens styrelse sen 1999, alltså i 8 år!!
Det är verkligen dags att byta ut denna gubbe, eller hur!!
I Ukulelebladet nr 4 1997 kunde man bl.a. läsa att vi var lite
oroliga över att klubben växer för fort, 6 nya medlemmar
hade tillkommit och vi var nu uppe i 60 medlemmar! Man
var överens om att vare sig lokal eller verksamhet sväljer
fler och vill därmed stoppa intagningen av nya medlemmar.
Vid denna tidpunkt höll vi till på Änggårdskolonin och
visst, lokalen var inte särskilt stor men låg väldigt idylliskt
bland kolonilotterna i Änggården.
Vidare kan vi läsa om ”succé för klubbens första
ukulelefestival” där Mats Ljung mottog utmärkelsen ”årets
glädjespridare” och där bl.a. Anders och Claes Eriksson
medverkade. Slottsskogsteatern var platsen där det hela
utspelade sig, en i mina ögon mysig och intim musikarena
med närhet till naturen och publiken.
Lite snabbfakta 1997:
- första klubbmötet blev torsdagen den 20 februari,
- första ukulelebladet kom ut i mars,
- första ukulelefestivalen hade premiär 31 maj,
- medlemsavgift kr 100,
- fikan kostade kr 20,
Nåväl, nu skriver vi 2006 och nästa år fyller vi 10 år och
medlemstalet spikas till ca 260 medlemmar.
Vi ses tyvärr inte på nästa klubbmöte som är flyttat till
torsdagen den 26 oktober - är då i Sthlm och ser på
”mamma mia”.
Hälsningar
Lennie
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KLUBBTRÄFFEN

ÄNTLIIIIGEN har dagen infunnit sig då det är dags att spela ucke igen.
Vi har väntat hela långa sommaren på att det skall sätta igång. Och nu är
vi här med en ny spännande höst.
Kvällen började härligt med Imo och Lena som sjöng sin egna
hemmagjorda sång.
Kul att se att det finns människor med fantasi och energi, det smittar.
Och tävlingen skall vi inte tala om, den var jätterolig på Transpiranto!!
Så uppfinningsrikt och mycket underhållande.
Tiden går ju alltid väldigt fort och ibland känns det som att vi inte spelar
så mycket UCKE!!
Det blir mycket prat och underhållning av annan art. Så nästa gång skulle
vi vilja ha mer allmänt ucke-spel tillsammans.
UFFES BÖNOR!!

Klubbens ambassadör
Nimrod de Broen
Tel: 031-13 96 88
nimrodmusik@telia.com
Studieombud
Christel Berver
031-50 85 55
Medlemskap
220:-/år (junior 110:-)
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Manusstopp till nästa Ukkeblad är den 3 november 031-51 60 53

Månadens läktarbild

OBS! Nästa klubbträff är framskjuten till torsdag 26 oktober. Samma tid, samma plats
som vanligt.

Besök på Brukofabriken

Familjen Pfeiffer

På vår semesterresa ner till Italien
passade vi på att besöka Brukofabriken som ligger i Kitzingen
i södra Tyskland. Det är en liten
fabrik som drivs av familjen
Pfeiffer. Det var med stor spänning vi knackade på dörren till
fabriken. “Hur ser det ut där våra
uckar tillverkas”? Vi mötte en stor
gästfrihet och man visade villigt
Nylackade uckar runt i fabriken. Vilket drömjobb
förresten. Tänk att få tillverka
Ukuleler! Vi var inte besvikna
precis. I synnerhet inte som vi
kunde inhandla tre nya, vackra,
välljudande instrument.
Ewa och Ulf L.

DAGS FÖR ENKÄTINLÄMNING!

Nu har ni chansen att påverka, gnälla och klaga, hylla och rosa, tycka..... om
Ukuleleklubben. Ta nu fem minuter av er tid, och fyll i enkäten. Lämna sedan in
den på klubbträffen nästa gång ni kommer. Ni kan givetvis skicka den till Margareta, adressen finns på enkäten.

Ukulelefeber med Hawaiisväng
Häng med på en utflykt till blå laguner,
hemlängtande svenska sjömän och svajande
bastkjolar.
Vi öppnar portarna till paradiset där det
flödar av sång, musik och söderhavsromantik.
Kom iförd hawaiiklädsel, ukulele och naturligtvis
din käresta/käreste.
Tid: 23 November kl. 18.30 – ca. 21.30
Plats: Redbergsteatern (Hawaii)
Inträde: 80 kr, ni får underhållning, drink ála hawaii
och något att tugga på.
Guldpalmen utdelas till bästa Hawaii utstyrsel.
Du anmäler dig genom att ringa 031-7071800, säg
att det gäller ”Ukulelefeber med Hawaiisväng” ditt
namn samt hur många ni är
Eller gå in på internet www.sv.se/goteborg, klicka på
blå ruta ”evenemang på SV”

Go´stämning
Nya medlemar

Annie, yngsta medlemen

Hallå!
Hawaiipartyt
är först den 23
november

