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Manusstopp till nästa Ukkeblad är den 30 mars

Spela mera, för lite spelande, mer 
allmän spelning, fler låtar med 
olika svårighetsgrad, för mycket 
prat för lite spel! Detta mina vänner 
är utdrag ur den enkät som vi gjorde förra året 
och budskapet är tydligt eller hur? Alla vill 
spela mer. För övrigt så fick lokalen lägsta 
genomsnittspoängen (3,8 av 6) och kanske 
är det så att vi börjar bli lite trångbodda på 
Redbergsteatern. Hela enkäten finns redovisad på 
hemsidan. Programrådet lyckades över förväntan 
med att skapa en härlig cafékänsla med sin nya 
möblering på senaste träffen och alla kan väl 
vara mer än nöjda med både antalet och den va        
rierande svårighetsgraden på låtarna. Bra jobbat! 
Våren närmar sig med stormsteg och jag ser redan 
fram emot att få träffa dig på mars månads möte. 
Väl mött den 13 mars. 
KRAM !
Christer Andersson

Systerförening i Stockholm
Lena Samuelsson som är syster med vår egen Eva 
Olivia, har efter Evas ukulelekurser i Stockholm startat 
en ukuleleklubb efter mönster från vår egen. Första 
klubbträffen mönstrade 30 glada ukulelespelare.
Läs mer om 08:orna på hemsidan.
Vi hälsar er välkomna in i ukuleleträsket och önskar 
Lycka till!                                                                           
                                                       

KLUBBTRÄFF I FÖRNYELSENS TECKEN
Man var onekligen lite nyfiken på hur det nya programrådet skulle klara av att göra de 
förändringar i lokalen som det ryktesvis talats om.
Och som man gjorde det! Ner med alla från läktaren, ut på golvet i bordssittning, flytta 
scenen - och vips har vi fått ett ukulelecafé.

Närmare 100 st var anmälda och fullspäckat 
program med mycket sång, många på öppen scen 
(det märks att festivalen närmar sig), och både 
lutande och rullande artister. Det är härligt att se 
alla modiga gå upp på scenen för första gången. 
Ni som känner att ni vill testa, tveka inte, vem 
vet vad det kan leda till?

visslande? medlemmar  



Hyggliga Henry, en jäkel på ukulele!
Han ”smög in” på klubbträffen i april förra året… Ett halvår senare på klubbträffen i 
oktober - när jag gick runt bland publiken för att stämma – sitter en man där och spelar 
som en gud. Herre jösses, vem är detta? undrade jag för mej själv. En månad senare gör 
Henry dundersuccé på klubbens tävling; Höstens Artist, som han vann med låten TICO, 
TICO – instrumentalt!

Din bakgrund?
Född 1948 på Filippinerna, pappa var orkesterledare för ett storband. Han gav mej en 
ukulele när jag var fyra år. Min första låt var FIVE FOOT TWO. Jag var som liten pojk 
ofta med pappa på hans spelningar och lyssnade… Min farbror var duktig på ukulele och 
han lärde mej mycket. Hela tiden försökte jag lära mej populära låtar från radion. Pappa 
tog in mej i sin orkester som gitarrist. Jag flyttade till Manilla och läste på universitetet men 
blev i stället heltidsmusiker i en orkester på en amerikansk bas i två år. Vår amerikanske 
boss gillade oss så mycket – att när han själv blev förflyttad till Hawaii – tog även med 
sin orkester! 

Sweden – here we come!
Efter tre år på Hawaii flyttade jag tillbaka till Filippinerna. Senare åkte jag med ett nytt 
band på turné i Asien och Europa. Vi besökte även Sverige som vi gillade - därför var det 
flera av oss som bosatte sig här. Men min familj; fru och tre barn hade jag fortfarande kvar 
i Filippinerna. Efter att ha bott själv sedan 1984 i Angered – kom min familj äntligen till 
Sverige 1991. 

Och ukulele då?
Ukulele ligger mej väldigt varmt om hjärtat – först kommer ukulele, sen gitarr och 
sist bas (jag gillade verkligen att få spela bas på förra klubbträffen!). Jag spelar mest 
instrumentalt - min röst duger inte till nån solosång. Hör jag en bra låt vill jag direkt pröva 
den på ukulele – varje låt är en utmaning för mej! Min fru klagar och tycker att det blir väl 
mycket ukulele hemma. Jag gillar ukulelen för den finns alltid till hands – hemma hos oss 
ligger den oftast på soffbordet - alltid beredd för lite spel!

Och klubben..?
Jag är arbetskamrat med Jonny Saar, han pratade om klubben och lockade med mig till en 
klubbträff förra året. Jättekul - jag gillar annorlunda saker - och att träffa folk. Men jag vill 
förstås också ”visa upp” vad jag kan. 

Text: Nimrod de Broen

Ukulelefestival 2007
Nu är det återigen dax (vartannat år) för Ukuleleklubbens återkommande festival med 
inbjudna gästartister och egna förmågor. 
Festivalkonserten går av stapeln i Flunsåsparken, Gbg, med start klockan 13.00 lördagen 
den 26 maj (föregås av "öppen scen" klockan 12.00-12.45). 
I år toppas artistlistan av James Hill (Canada), ukulelespelare av högsta världsklass. 
James Hill kommer dessutom att ha två egna konserter på teater Pustervik, Gbg, fredag 
25/5 och lördag 26/5. Biljetter köps hos Pustervik eller via Ukuleleklubben (begränsat 
antal platser). Karismatiska Gabriella från England kommer och förhandlingar pågår med 
artister från Tyskland, Norge och Danmark. Artistlistan kompletteras med barn- och 
ungdomsspelande ukulelare och givetvis ett urval våra egna välspelande förmågor.  
Till varje festival utses en välkänd artist till "Årets Glädjespridare". I år går denna 
utmärkelse till allas vår välkända Maria Lundqvist som kommer att traktera sin ukulele 
på sitt eget oefterhärmliga sätt. Till detta fogas en konferencier av bästa klass och format 
- Stefan Ljungqvist. Inget behöver tilläggas. Fri entré. Boka den 26 maj !

Medlemmar - hjälp oss att “sprida” 
festivalen! 

-Utnyttja hemsidan - gå regelbundet 
in för att hämta hem information/
reklammaterial. Successivt vartefter 
festivalens reklammaterial är klart - 
kommer det vara enkelt för dej att trycka 
ut det via vår hemsida: <ukulele.nu>.
 
-Festivalens reklammaterial: flyers 
(”plånboksaffischer), affischer i A4 och i 
A4.

-Ha alltid med dig flyers i plånbok/
handväska (mun-till-mun-metoden 
är vår mest effektiva reklam!). Sätt upp 
affischer på ditt jobb, i affärer osv.

-Vi delar även ut flyers på klubbträffen 
i mars, affischer (A3 & A4) delas ut på 
klubbträffen i april.

På hemsidan www.ukulele.nu hittar ni all information om festivalen


