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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Hej alla Ukke-vänner!
Hoppas att sommaren varit behaglig, med allt vad det innebär;
trevlig samvaro, bad, båt, bil, resor
samt inte minst ukke-spelande utan dess like!
Vad vore en sommar utan Ukke?
Nu står hösten framför oss, men det ser jag inte
som något negativt! Vi får ju träffas igen. Liten
känsla av pånyttfödelse. Spännande! Vad kommer att hända i höst? Tre Ukketräffar i vanlig
ordning En form av Ukke-frossa på Redbergsteatern. Dessutom kommer The Ukulele Orchestra
of Great Britain hit. Jag har sett dom en gång
tidigare och tänkte gå nu igen. De lyckas på ett
enastående sätt sammanföra humor och musik
till en helhet. Jag tycker dom är toppen, kort
sagt.
Nästa år är det dessutom festival med allt vad
det innebär.
Men, fortfarande, så har vi bekymmer med såväl
programråd som malajer. Vi i styrelsen skulle
verkligen uppskatta om DU skulle anmäla dej
till något av ovanstående. För att vi som sällskap skall gå runt krävs det arbete, ett arbete som
vi som medlemmar har gemensamt ansvar för.
Utan era insatser stagnerar klubben och det vill
i varje fall jag inte uppleva. Så kom loss nu alla
mina ukkespelande vänner, jag ser fram mot just
DIN ukke-kväll.
Ukkehälsningar Sven

Manusstopp till nästa ukuleleblad är den 5 okt.
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ÄNTLIGEN HÖST…

Visst är det underbart med sommar och semester. Massor av tillfällen att ha med sig
ukulelen och repa låtar. Kanske någon blev midsommarfesten ”kung” eller ”drottning”.
Man laddar batterierna inför höstens alla aktiviteter. Men det är ändå nå´t speciellt med
hösten, kan det vara luften eller kanske att löven skiftar färg…NEJ NU VET JAG! Vi
kör ju igång med höstens första klubbträff! Hoppas att ni inte har lagt ukulelen på hyllan
under sommaren, då blir den bara dammig. Glöm inte att övning ger färdighet, så ta fram
ukken och mjuka upp handlederna så ses vi snart!
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Laban och mamma
Eva var programråd

VÅRENS SISTA TRÄFF…
Det blev en fullspäckad kväll med Eva och Laban i fronten. Rock ´n
roll var lite av temat. Vi hann med både lottdragning, ”tävling” och att
spela o sjunga förstås innan fikat. Sedan kom kvällens överraskning
Ola Karlberg och underhöll oss. Han spelar ukulele och är med i
Göteborgsbandet ”Mr Okey och Bananrepubliken”. Det var många
som sjöng och spelade på öppen scen, för några var det första gången.
Visst kändes det bra? Jag tror att många med mig upplevde ett magiskt
ögonblick när Henry spelade instrumentalt, tema ur Gudfadern. Helt
fantastiskt!
Uku Lele

Bland många andra
stod Ewa Leyman på
öppen scen.

Hej Allihopa!
Äntligen höst så man får spela i grupp
igen, det blir ju roligare då.
Har det varit dåligt med ”Ukkespel” i
sommar , så märker man det nu..
”Use it or loose it”ett bra uttryck
eftersom det är så med mycket.
Nu tränar jag på F#m, ett lurigt
ackord i låten Mamma Mia, den har
jag roat många vänner och bekanta
med i sommar som sett filmen.
På bilden på nedan så ser du
ukketräffen men den är från Italien,
Och på bilden till höger ser man deras
blad, fint tycker jag.
Undrar vad dom äter och dricker i sin
paus.
Red.

Italiens första ukulelefestival!

Vi, familjen de Broen, tuffade runt med husbil i
Europa i somras. En av resans absoluta höjdpunkter
var när vi besökte ukulelefestivalen i den vackra staden
Vicenza i nordöstra Italien. En tvådagars utomhusfestival med ett drygt dussin italienska
ukuleleartister, en duo från Australien/Japan och så det stora dragplåstret - James Hill.
James imponerade som vanligt – hade några nya musikaliska trollkonster…
Det var underbart att träffa allt detta trevliga ukulelefolk, att uppleva atmosfären i denna
välarrangerade festival, att bara sitta, lyssna och njuta. En sak vi gillade här - som också
påminner om vår festival – den var gratis!! De flesta andra festivaler i Sverige och
utomlands tar ju rätt bra betalt…
En hel del av de italienska artisterna imponerade. De spelade lite annorlunda än vad vi är
vana vid; lite melankoliskt.... Vi fick också höra en hel del fint melodispel på ukulele
Vi köpte en härlig cd med alla italienska artisterna representerade. Det var kul att träffa
alla dessa artister. Festivalen tjuvstartade på en utomhusbar där också Mimmi och jag
fick möjlighet att spela några låtar.
Ukuleleintresset har börjat att vakna så smått i Italien.
James och Anne hälsade så gott till alla i klubben. James kommer troligen till
Pusterviksteatern i mars nästa år.

Ukulelefestivalen – för sjunde gången!

Nu är festivalkommittén i full gång med att planera för nästa års festival. Förra festivalen
var ju en succé – men 2009 ska bli ännu bättre! Det finns saker att förbättra… Vi vill t
ex förstärka det internationella inslaget och ser gärna fler ungdomar på scen! Det finns
redan nu intressanta artistförslag – men tipsa oss gärna!
Vem blir Årets Glädjespridare? Flera heta kandidater är på tapeten. Och vilket
dragplåster ska vi ställa på Pusterviksteaterns scen? En uppmaning till klubbens artister:
visa framfötterna på klubbens föreställning i november!
UKULELEFESTIVALEN 2009
fredag 29 maj: parad på Avenyn + konsert i Pusterviksteatern
lördag 30 maj: festival i Flunsåsparken + efterfest
Festivalkommittén: Nimrod de Broen, Kerstin Högberg, Hans Friberg,
Gunilla Kärrman, Lars Mellbin, Tore Alexandersson, Rigmor Verner-Larsson,
Hans Alvebratt och Lars Persson.

Ukulelekurser i höst

• Ukulele-Jazz: Sköna jazzlåtar med härliga harmonier, perfekt för ukulele! Onsdag
19.30, start 1/10. Anmälan: Nimrod 13 96 88. Kursavgift: 400 kr.
• Harmonilära: Ger dej grunderna om ackord, tonarter mm. Praktisk nytta utlovas!
Måndag 17.45, start 29/9. Kursavgift 975:-. Anmälan: Vuxenskolan 707 18 00.
Dessutom) Vuxenskolans ukulelekurser (termin 1-4): se studieprogram www.se/goteborg
Ledare: Nimrod de Broen, Sven Bojnert och Josefina Magnusson.
Hjälp klubben – rapportera din ”kamratkurs” (en grupp medlemmar som träffas och
spelar regelbundet!) För information - kontakta klubbens studieombud, Nimrod.

UKULELEFEBER

Ukuleleklubben landar i 60-talet, tiden då Beatles, Kinks
och Rolling Stones gjorde England till världens främsta
popnation. Ni som är intresserade att vara med som artist,
ta kontakt med: Sven Bojnert tel: 0705- 91 54 11 eller
sveboj@gmail.com senast 31 oktober. Tid: 26 november
kl.19:00 på Redbergsteatern, Göteborg.

Ny i styrelsen?

Kom gärna med förslag till nya styrelsemedlemmar.
Valberedningen kommer inom kort att ha sitt första möte.
Morgan Kollberg, Rigmor Verner-Larsson och Ulf Leyman

