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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Det var en skön och avslappnad
stämning på senaste träffen har jag
fått mig berättat. Tommie, Lennie och
malajerna med Milvor i spetsen skötte
sig m.a.o. mycket bra. Den 24/9 hade
vi en utvärdering av festivalen. Varför lägger vi ner
så mycket arbete på att göra en festival kan man
undra? Vi kom fram till att det beror på att vi vill:
ha kul
ha en god gemenskap
sprida ukuleleglädje
visa våra färdigheter
marknadsföra oss
knyta kontakter
Hur lyckades vi då? Med bl.a. detta som grund kom
gruppen fram till ett vi lyckats över förväntan och
att vår festival tenderar att i alla avseenden bli
större för varje år.
Tyvärr ses vi inte på nästa träff men jag hoppas att
ni får det trevligt även utan min närvaro.
KRAM !
Christer Andersson
Ordförande
Ps. DVD:n från festivalen är fantastisk bra. Nu finns
även en DVD från Jubileumsföreställningen till salu.
Bra jobbat Bert.

Manusstopp till nästa Ukuleleblad är den 2 nov.
Dags att beställa ENJOY-guiden

Förra året gav försäljningen av ENJOY-guiden
3000 kr till klubben, trots att vi var väldigt sent
ute. Ni som undrar hur det fungerar kan gå in på
www.enjoyguiden.se. Det är i alla fall massor med
restauranter med “ät 2 betala för 1”, affärer med
rabatter osv.
Priset 395:- får man igen på ett par restaurantbesök. Mona Ramstedt med tel 0735-91 95 35 o
mail mona.ramstedt@gmail.com sköter det hela.
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Det var allt väldigt käckt
med Ukkido, en tävling som
inte var en tävling, där vi
fick svaren på en gång, och
kunde sjunga dom på direkten. Sedan var det väldigt
trevligt med den öppna
scenen. Det var Bandet, och
Jonas som joddlade så vackert (skitbra). Det var BB4
med Bengt Dean, det var
DVD-Bosses kompis Anders
(som skall gå med i klubben) och Inga-Lill som sjung
en höstvisa. Allt var väldans
trevligt. 85 st var vi.
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Festival-DVD:n SUCCE

Det var rusning efter DVD:n från festivalen. Bosse som
gjort den tillsammans med Nick Borgen presenterade
den, och Morgan som för kvällen stod i UKKE-shopen fick
fullt upp. Kom till nästa klubbträff och köp medan det
finns!!!!

Kvällens
Juveler

EN VÅDLIG BILTUR

Här kommer en liten berättelse om hur Maria Lundquist blev “transporterad”
till tåget på efter festivalen:
I samband med ukkefestivalen på Flunsåsparken blev jag tillfrågad av Ulf, tror
jag det var, om jag ville köra Maria ner till centralstationen till ett tåg som gick
15.40.
Ja visst, inga problem.tyckte jag.
Men, jag skall prata med Maria så att vi kommer i god tid till tåget.
När, sa Maria, när måste vi åka?
Nja, svarade jag, eftersom jag inte hittar sååååååå bra från Flunsåsparken ut
på stora vägen, så kanske det är bra om vi åker kl 15.15.
Ok, sa Maria, jag skall bara göra några intervjuver med några tidningar.
Så fick det bli.
Tiden gick, Maria pratade glatt med allt och alla, till slut tyckte jag att; nu får
vi nog ge oss iväg.
Då var klockan nog 15.15 typ.
Vänta ett litet tag till, sa Maria, jag skall bara prata färdigt.
Men, sa jag, jag ställer mej här nere med motorn igång. I en liten röd snabb
låg bil. Det hör till saken.
Nåväl, efter ytterligare ca 10 minuter kom Maria, med en jätteväska.
In i bagaget med väskan, in i baksätet med Ida Ryberg, som gärna ville åka
med, och Maria placerade jag givetvis i högsätet, bredvid mej. Fram.
Nu bar det sej inte bättre, än att jag var lite stressad, så jag tänkte att: jag
kör en snabbare väg, än vad jag hade tänkt från början.
Jo, efter att ha irrat fram och tillbaka kom jag fram till “vägs ände”, dvs vägen
tog helt sonika slut. Men, såg jag, på andra sidan trottoaren, fanns den väg
som jag skulle färdas vidare på mot Centralen.
Vad göra? Jo upp på trottoaren. Det gick bra, men sedan blev det värre,
eftersom jag med min låga bil inte kunde komma ner från trottoaren, utan att
skrapa bort hela underredet på bilen.
Köra tillbaka, köra runt eller ringa efter taxi, var inte att tänka på.
Jag tittade till vänster, bara mer trottoar samt en busskur som jag inte kunde
ta mej förbi..
Jag tittade till höger, och såg en utväg:
Så jag sa till Maria:
Du, nu kommer jag att köra på trottoaren,
en liten bit, sedan kommer jag att svänga
vänster in på cykelbanan där borta,
sedan kommer jag att köra mot rött ljus,
för att sedan köra tvärs över korsningen,
för att komma vidare till Centralen.
Hoppas du tycker det är OK, Men, skall
du veta, om det kommer en polis, så får
DU snacka oss ur situationen, det gör
inte jag!
Hihihi, skrattade Maria, inga problem.
Sagt och gjort, så fick det bli.
Som tur var, fanns det ingen polis i
närheten, allt gick bra, vi hann till tåget, Maria hade nog minst en minut på sej.
Inga problem således.

Som plåster mina sår, så fick jag en härlig bild på mej och Maria som Ida tog,
samt en bamsekram av henne, Maria alltså.
Där ser man vad en Ukkefestival kan ställa till med.
Detta var ver verkligen grädde på på det goda Ukke-mos som serverades hela

den helgen.
Ukkehälsningar /Sven medlemsnummer 65

Massor av ukuleleartister att spana in på nätet!

Israel Ka’ano’i Kamakawiwo’ole (ÓIZÓ)
http://www.geocities.com/NapaValley/Vineyard/1945/iz.html
En av de största ukuleleartister (Hawaii) – mest känd för sin magiska version
av Over the Rainbow. Dog 1997 endast 38 år
The Ukulele Orchestra of Great Britain

www.ukuleleorchestra.com/main/home.aspx

Lyssna gärna på deras smakprov (Audio clips)! En unik, respektlös,
humoristisk mix av låtar. Gruppen har gästat Göteborg två gånger
(Pusterviksteatern) – vi var många från klubben som var där...
Jake Shimabukuro (instrumentalt)

www.jakeshimabukuro.com/

Många har imponerats av hans fantastiska version av Beatles-låten While My
Guitar Gently Weeps (video på YouTube). Men han kan mer..!
Ukulele Players world wide
http://www.ukulele.nl/player/player.php
Jättekul att surfa runt i världen och lyssna på olika ukuleleartister (ca 400 st)
– amatörer och proffs i en salig blandning! Endast musik och stillbilder. Det är
den holländske hemsidan, CHORDFINDER, som har denna charmiga jordenrunt-kryssning med ukulele.

