ORDFÖRANDE HAR ORDET
Hej
Våren är här och visst är det
härligt. Nu kan man ju sitta
ute och spela. Ni tränar väl
på i era stugor för snart har vi festival
och då skall vi visa vad vi kan, eller hur?
Det kommer att bli en härlig blandning
av artister och en nyhet för i år är
”Öppen scen”. Kolla in på hemsidan
om och när du vill veta mer. Är det
sista gången på Redbergsteatern? Du
kan själv påverka (se separat skrivelse
angående lokalbyte).
KRAM !
Christer Andersson
Ordförande
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Nytt lösenord på hemsidan

Det nya lösenordet för attt logga in på
medlemssidorna är ackord.
Det börjar gälla efter klubbträffen.
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DEBUTANTERNAS AFTON
Det var många spelsugna debutanter på klubbträffen i mars. Det finns
inget som går upp emot att se glädjen när en debutant entrar scenen.
Programrådet verkar vara på rätt väg när det gäller att få
nya förmågor att uppträda. Även för övrigt verkar alla trivas, då det har varit
fullsatt på vårens träffar (senast var det över 100 st).
Vi hade också besök av Ukulelegänget från Stenungsund som framförde två låtar.

NYTT FRÅN FESTIVALEN
Nu börjar festivalen verkligen ta form. Affischen är klar, artisterna är
klara och sponsorerna är klara. Nu gäller det för oss medlemmar att
sprida flyers och affischer, och tala om för alla i er närhet om festivalen. Det kommer att bli en folkfest utan dess like med flera tusen
åskådare. Tag med ukulelen, det lovas mer allspel i år. Det vore härligt
att få spela med hundratals uckar.

UKULELEBANDET FIRAR 10 ÅR
Ukulelebandets 10-årsjubileeum firades med en fest i Vuxenskolans
kurslokaler på Karl Gustavsgatan. Inbjudna var de som har varit med i
bandet under åren. Och vilket tjôt det blev! Vad kan det annat bli med
dom “gamla” gubbarna med. Det har varit många spelningar under
åren och man kan nog konstatera att de flesta tyckte att konserterna
med Povel (1999) och HasseåTage (2001) varit det mest minnesvärda.

Öppen scen
En av årets nyheter är “öppen scen”, där alla är välkomna som tyvärr
inte får plats i huvudprogrammet. Öppen scen kommer att vara på
stora scenen på Flunsåsparken och startar kl 12. Anmäl dig via hemsidan, www.ukulele.nu.
Maria Lundqvist
Äntligen har vi fått en kvinnlig glädjespridare!
Nu har vi chansen att se en av sveriges populäraste artister med ukulele i handen. Maria har
ingen egen hemsida, men jag hittade en bra artikel
på nätet:

www.hemmetsjournal.se/hj/Reportage.aspx?id=19581
James Hill
En av världens bästa ukulelespelare. Det är stort
att få James till vår festival. Glöm inte att köpa
biljetter till konserten på Pustervik. Läs mer om
James på:
www.ukulelejames.com.
Följande fick en plats till James Hill´s workshop
torsdagen 24 maj efter lottdragning:
Ulf Leyman
Lennie Zärnblom
Ingegerd Holmblad
Mona Ramstedt
Birgitta Hellman
Agne Tern
Tore Alexandersson
Jonas Hansson
Ralph Söderström
Nimrod de Broen
Sven Bojnert
Reserv 1: Kent Eriksson
Reserv 2: Morgan Kollberg
Reserv 3: Thomas Sahlmén

Resan till Brukofabriken

Det är inte klart med detaljerna kring resan. Klart är dock att vi åker
med buss via Kiel-färjan sista helgen i september. Mer info kommer
via hemsidan och till alla som anmält intresse. För intresseanmälan
kontakta Monica Åström, mail: monicaastrom@telia.com.

Efterfesten

Det finns fortfarande platser kvar festivalens efterfest. En riktig
höjdare!
Anmälan på hemsidan.

Paraden

Vi träffas på Götaplatsen 16.30. Därifrån tar vi oss ner för avenyn och
vidare mot Pustervik kl 18.30. Paradlåtarna får ni på klubbträffen.
Dom kommer också att finnas på hemsidan.

