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Manusstopp till nästa Ukuleleblad är den 4 april 

 Hej alla Ukké-kompisar!

Ja, så var första träffen avklarad med 
allt vad det innebar. Jag måste erkänna 
att jag var nervös och undrade vad 
jag hade gett mej in på. Men det hela löste sej 
elegant, tyckte jag, inte minst tack vare övriga i 
programrådet och inte minst ER, dvs er alla som 
var där.
Jag tyckte att det blev en suverän tillställning, med 
många nya ansikten på rullande artist bl.a
En liten pekpinne till trots: Det var inte fullsatt, vi 
kunde varit fler. Detta beror de facto på att några 
av er som hade anmält sej inte dök upp, vilket i sin 
tur innebar att någon som kanske ville gå på träffen 
inte kunde anmäla sej pga det var fulltecknat.
Därför, ni som anmäler er, försök att komma.
Nästa träff kommer att innebära en hel del nytt, den 
som väntar på något gott, får vänta till den 11.e 
mars då nästa träff är.
När jag är inne på begreppet träffar: Vi behöver 
såväl programråd som malajer, gärna några som 
har egna ideér och förslag på nya, djärva (nåja) 
grepp. Ni som vill vara med och föra vår tradition 
vidare med härliga Ukketräffar, hör gärna av er till 
mej eller någon annan i styrelsen. Om ni har ideér, 
kom gärna med dom med. Alla bidrag mottages 
med stor tacksamhet.

Vi i styrelsen arbetar på att få till en gemensam 
UAW-kväll, någon kväll i maj i centrala Göteborg. 
UAW, undrar kanske någon, vad står det för, jo 
det är en förkortning för Ukke After Work. Jag 
återkommer till detta och givetvis mer information i 
kommande Ukkeblad.

Tills vi ses nästa gång så får ni ha det så bra. Prova 
gärna på att spela lite goa Ukke-låtar som ni kanske 
tycker är svåra, man får en härlig kick när man 
lyckas, för det gör man.
Tro mej, jag vet.

Det var allt för denna gång.
Ukke-hälsningar
Sven

Årets första klubbträff…         

   Med klubbens nye ordförande Sven Bojnert i spetsen, så körde  
programrådet igång årets första träff!!
   Jo, visst var det så att styrelsen var program-
råd. Konstigt kan tyckas! 
   Det har varit svårt att få medlemmar att hjälpa till, det saknas både 
tid och mod.  Visst krävs 
det lite planering, men det 
bästa är att det faktiskt är 
ROLIGT!!
                           
Vi kör så det ryker… 
...sa Sven! Styrelsen gjorde 
en ”utryckning” och det blev 
en lyckad kväll.                  
   Den ”Rullande artisten”         
har väl aldrig rullat bättre.
och ljuva toner kom från 
”öppen scen”. Kanske 
fler vågar nästa gång, en 
nykomling kanske!?
  Vi fick uppbackning 
från   B-Before´s trummis 
och även från Pelle med 
sin elukulele.  Tänk om vi 
kunde ha det så varje gång 
hmmm…
Uku Lele

Han é glad…alltid lika glad…!!  Henry, 
tack snälla för att du ställer upp som ”husband”.
Utan bas – inget sväng!

Så kul det kan vara på en klubbträff.



                               
UKULELEHÄLSNINGAR FRÅN ENGLAND
Jonas Svensson vill bifoga hälsningar från Bill Denver i London till alla som 
han träffat i klubben. Bill deltog i Festivalen och En afton för George Formby-
fantaster på Lorensbergsteatern 1999, och ringde i lördags för att berätta att 
han hade spelat klubbens fösta CD fem gånger medan hans barnbarn hade 
dansat förtjust till musiken!
Och från Andy Eastwood, som var med både 1999 och 2001. Jonas har 
regelbunden kontakt med Andy och hans pappa, och de förhör sig alltid 
om läget på ukkefronten i Göteborg. Andy jobbar ju sedan flera år tillbaka 
professionellt och de som ser honom i aktion berättar om en skicklig 
underhållare med bred repertoar.

Sen kommer även en hälsning från Hans Friberg:
Vill du se och höra Englands bästa ukulele och banjoukulelespelare?
Vår vän i England, John Croft, anordnar 12-13 april en mycket trevlig festival 
i Oswestry vid gränsen mot Wales. Är du sugen på den ultimata Ukulele 
upplevelsen, så gå in på hans hemsida:
www.theukuleleman.com. Där hittar du all information kring Festivalen och 
hur du kan bo. Vill du veta mer kan du också kontakta
Mimmi de Broen (031-139688) eller Hans Friberg (031-821668) för info.

Passa på att gå på kursen ”RÖSTVERKSTAD” med Lena Klarström
Ett unikt tillfälle att lära sig använda de resurser man har för att kunna 
sjunga, och få tips om hur man jobbar med rösten
och bra med tanke på att sången är den 5:e strängen på en ukulele
Skynda att ringa till Eva Olivia (0735 721835)
Fredag 11/4 klockan 17.45 på Redbergsteatern kostar bara 150 Kr.

Medlemsavgiften ska betalas in senast den 31 mars annars avförs 
man som medlem.
Vi uppmanas också att titta i matrikeln så rätt mailadress finns.

Lågpris-ukkar; liten marknadsöversikt… 
Det finns numera en hel del ukkar i lågprisklassen (195-595kr) att välja på i göteborgs 
musikaffärer. De flesta är tillverkade i Kina. Helt okej som nybörjarinstrument; lättspelade och 
prisvärda – men finish och klang är det sämre med. Tyvärr har de flesta stämskruvarna numera 
bytts till ”gitarrmekanik” (kuggdrev)!
    Alla musikaffärer har svarat på det stora ukuleleintresset som finns idag. Och tack och lov – de 
värsta ukkarna (dög bara till kaffeved!) som fanns för 5-10 år sen har försvunnit ur marknaden.
Men jag skulle önska att affärerna även hade de bättre märkena på hyllorna. Lägg på en tusenlapp 
och du får en riktigt bra ukulele!

JAM, Första Långgatan 20, 031-42 28 66 (www.jam.se)
MAHALO U30, 6-pack för 799 kr (=133:-/st). Häftiga färger. Storsäljare! Svag och instängd 
klang
EAGLE 100 fem-pack för 899 kr (annars 199:-/st). Hyfsad ny modell
EAGLE 200 i svartlack, 495:-, ”utdragen” klanglåda.  Snygg - lite tunn och spröd klang
EAGLE 200 i brunt trä, 495:-, ”utdragen” klanglåda. Lite varmare klang än den svarta!
Många modeller finns numera även i en ”tunnare” variant!
Fodral ingår. Du glömmer väl inte medlemsrabatten!

MUG, Kaserntorget 9, 031-711 13 09 (www.mug.se)
RENO RU100 195:-. Finns i fem olika färger. Fodral ingår. Hyfsad, prisvärd
J&D 350:-. Liten gitarr?! Trist och svag klang
SAMICK UK60S, 495:- Snygg - men ingen ukulele (liten gitarr?!) Trist och svag klang

MUSIKBÖRSEN, Odinsgatan 13, 031-701 54 50 (www.musikborsen.se)
RENO RU100, 240:- Finns i fem olika färger. Fodral ingår. Hyfsad
RENO RU 240T, 595:-. Fräck! Skön att spela, fin klang 
Lanikai, Standard Nato, 530:- Brun Bättre träslag! Okej

GEFAB MUSIK, Sprängkullsgatan 10B, 031-13 33 39 (www.gef-ab.se)
Lanikai - HU212 499:- brun, Hyfsad
Du glömmer väl inte medlemsrabatten!
GITARREN, Skanstorget 10 , 031-711 03 11 (www.gitarren.se)
Jason JU-11 Brun 595 kr Trevlig modell, prisvärd, fina träslag

Övriga musikaffärer
Harris Musik - inga ukkar under 500:- Duktig på att ha/hämta hem 
önskade ukkar. Medlemsrabatt!

                                           Nimrod de Broen

Tre rullande artister
Nimrod visar ukkar


