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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Ukulelefestivalen blev så fantastisk
som vi bara kunde drömma om.
Det började lite olyckligt med en
parad delvis i regn men kvällen
avslutades med en otrolig och
oförglömlig konsert på ”Pustervik” med Anne
Davison och James Hill. På lördagen fick vi
det väder vi önskat oss och den nyinsatta
programpunkten ”öppen scen” inledde
ukulelekalaset. De 4000 besökarna fick se en
härlig blandning av uppträdanden från när och
fjärran. Alltihop avslutades med en efterfest
som sent skall glömmas. Om och när man vill
framkalla ”ståpälsen” så är det bara att tänka
tillbaka på festivalen våren 2007 eller hur?
Det har sagts förut men måste upprepas, ett
Stort Tack till er alla.
Nu har sommaren gått och vi har fått en
välbehövlig vila. Jag hoppas att ni alla
trakterat ukulelen under de ljusa och fina
sommarnätterna. Själv så spelade och sjöng
jag på en uteservering på Skagen och till min
stora förvåning samlades det in pengar från
publiken. Om det var för att de tyckte det var
bra eller om de ville att jag skulle sluta spela
framkom inte riktigt. Kul var det oavsett. Vi
har nu haft det första styrelsemötet för hösten
och därmed har en ny ukuleletermin tagit
fart. En höst som vi alla ser fram emot. Resan
till Brukofabriken är nära förestående och
Ukulelefeber på Redbergsteatern med Country
& Western tema går av stapeln den 28/11. Ni
har väl börjat öva på countrylåtar hoppas jag?
Ni är alla välkomna på första klubbträffen den
20/9.

Kram
Christer
Manusstopp till nästa Ukuleleblad är den 5 okt.
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Stjärnglans på festivalen

Att de två huvudatraktionerna Maria Lundquist och James Hill skulle leverera
stor underhållning var väl ingen som tvekade på. Men det som vi fick se översteg alla förväntningar. Maria kom in som “Sally” i en hejdlöst rolig show, och
avslutade som Maria i sitt tacktal för “glädjespridaren”, ett underbart tal med
mycket värme.
James tillsammans med Anne Davison var en lika stor upplevelse backstage
som på scenen. Gemensamt fördessa artister var en kamratlig ödmjukhet
(precis som hos alla andra ukulelespelare ) som var härlig att uppleva.
Man skulle kunna framhålla alla som varit med på scenen, men ni får se
själva, kolla på DVD:n.
Stefan Ljungquist var grym som konfrencier.
Bilder från festivalen finns på hemsidan.

Styrelsen 2006
Ordf:Christer Andersson
0730-700692
Kassör: Britt-Marie Jendeby
031 - 49 25 35
Sekr: Milvor Magnemyr
Ledamot: Monica Åström
Ledamot: Ulf Leyman
Suppleant: Hans Taremark

Anne Davison

Klubbens ambassadör
Nimrod de Broen
Tel: 031-13 96 88
nimrod.de.broen@bredband.net

Studieombud
Christel Berver
031-50 85 55
Medlemskap
220:-/år (junior 110:-)
Ukulelebladet
Utkommer 6 nummer/år
Redaktör: Ulf Leyman
ulf@ewaleyman.com
031-51 60 53

James Hill

Festival-DVD/CD

foto: Pelle

Maria Lundquist

foto: HansFriberg

Kommande klubbträff har vi premiär på Ukuleleshopen, där vi har möjlighet
att köpa festivalens DVD(150kr) och CD(100kr). Äntligen har vi fått fram en
DVD, som Nick Borgen tagit fram, med högklassiskt ljud. Dessutom kommer
vi att ha våra nya t-shirts och alla andra produkter till försäljning. Givetvis
kommer dessa också att säljas på nätet.
Glöm inte att gå in på hemsidan då och då för nyheter. www.ukulele.nu

Här en bild på Povel och
Nimrod i samband Povelkonserten.
För den som vill ta del av
breven från Povel kan gå in
på klubbens hemsida och läsa
dom.

Povel Ramel, Ukuleleklubbens hedersmedlem avled i sitt hem på Lidingö
den 5 juni 2007, nyss fyllda 85 år. Han hade fått hjärtproblem och fick en
pacemaker inopererad i april. Jag pratade med Povel i telefon i slutet av april,
nyss hemkommen från sjukhuset.
Någon vecka efter beskedet om Povels bortgång ringde jag Susanna,
Povels fru för att lämna klubbens kondoleanser.

Tack, Povel!

Tack för all glädje du gett oss – med alla dina melodier, texter, sketcher,
revyer… Du är en nöjesvärldens gigant, en Guds gåva till mänskligheten, en
verklig glädjespridare! Vi är stolta och glada att vi haft en sån fin kontakt med
dej. Povel Ramel, ett överjordiskt geni – men också en go´ gubbe. Vi diggar
dej!

Ukuleleklubben vs Povel Ramel
1997

-Vårt första brev till Povel med förfrågan om han ville komma till vår festival.
Vi fick ett trevligt handskrivet(!) svar (se nedan).
-Vi hyllade Povel, då nyss fyllda 75, med ett 75-faldigt(!) hurra i vår första
festival
-Vi skickade en gåva, en fin tavla till Povel, tillsammans med
hedersmedlemskap i klubben

1998
Intervju med Povel i Park Avenue Hotel (inspelad på band - finns även i
utskrift)

1999

Absolute Ramel, vår bästa(?!) föreställning i Stenhammarsalen med Povel
själv i salongen - med påföljande oförglömliga efterfest. Ett minne för livet!
Povel avslutade föreställningen med att sjunga sin ”Tack, tack, tack!” – ett
musikaliskt tacktal till klubben! Två av klubbens mest ”rameloida” fans, Kent
Ola utbrast efter Absolute Ramel: nu kan man dö med ett leende på läpparna!
I samband med millennieskiftet utropade vi i ett pressmeddelande Povel till
”Århundradets Glädjespridare”. Povel blev klart rörd då han läst tidningarnas
notiser och sa i telefon: Detta ska sent - eller aldrig glömmas!

2002

Vi gjorde en fin föreställning med Visans Vänner på Kustens Hus;
“Povel-pytt - en rameloid anrättning med smått povelska godbitar” där
även Bill Friman medverkade.
Jag pratade så sent som förra året med Povel om en idé att få honom till en
klubbträff – utklädd till Povel Ramel! Han skrattade gott och kontrade med att
berätta att i USA hade man haft en look-a-like tävling om som liknade Chaplin
bäst. Den riktiga Charlie kom först på tredje plats!
Nimrod de Broen
PS. Läs gärna Povels memoarer 1 och 2 – där berättar han hur han som
tonåring spelade ukulele. Han har även skrivit en tredje ofullbordad del
– oklart om den kommer att publiceras. DS.

Klubbträffen i april

Lite mindre folk var det allt på vårens sista
klubbträff, men inte desto mindre högt till tak.
Många anmälde sig till öppen scen, bl.a Morgan
kollberg, Pelle Mattson, Jonas Svensson och inte
minst Ewa Leyman som i sin solodebut på öppen scen gjorde världspremiär? genom att spela
ukulele, sjunga och steppa samtidigt. Den vill vi
gärna se mer av.

Höstens klubbträffar

Observera dagarna för höstens klubbträffar:
torsdag 20/9, tisdag 16/10 och torsdag 15/11.
Dessutom har vi westernföreställningen onsdagen
28/11.

Kurser i höst
Jonas Svensson erbjuder en kombikurs över flera terminer med bl.a
harmonilära i teori och praktik, spelutveckling, mycket jazz och såklart
även Formbyspel.
Intresserad?
Ring Jonas på 031-46 28 12 för mer info.
Måndagar eller onsdagar kl 19-21 på Redbergsskolan.
De flesta av kurserna nedan är tyvärr redan fullsatta. Det finns några
platser kvar i följande kurser:
Ukulele-3, måndag 17.30 (9 ggr). Ledare: Sven Bojnert. Start: 24
sept.
”Praktisk Harmonilära”, måndag 17.45 (5 ggr, varannan vecka).
Ledare: Nimrod de Broen. Start: 31 sept.
Lokal: Karl Gustavsgatan 15. Anmälan: Vuxenskolan 707 18 00

