UKULELE
BLADET

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Hej alla ukkevänner!
Så var vi igång igen och första
träffen var avklarad.
Kul att se så många kända ansikten
igen, och framför allt alla de nya, de som
var med oss för allra första gången! Hoppas
verkligen att ni dyker upp igen!
Jo som jag nämnde på ukketräffen i september,
så behöver vi ha malajer som hjälper till. Ja, jag
vet att jag tjötar, men Ni som är malajer behövs
verkligen, ni gör en uppskattad och förtjänstfull
insats.
I samband med årsmötet kommer en del av
vår styrelse att avgå, därför söker vi nya
styrelsemedlemmar (även gamla) som
kan tänkas ställa upp. Jag som varande ny
ordförande tycker det är spännande och givande.
Varför inte hoppa med? Ni som är intresserade
eller vill veta mer, vänd er till Morgan Kollberg
k.reklam@telia.com
Detta var allt för denna gång, vi ses igen
den den 16.e oktober på Nordengården,
Stockholmsgatan 16 kl 19.00.
Ukkehälsningar
Sven
Manusstopp till nästa ukuleleblad är den 6 nov.

Adress
Ukuleleklubben c/o
Britt-Marie Jendeby
Turkosgatan 45
421 50 Västra Frölunda

Caroline och Nimrod

Höstens första träff började lugnt, med Sven och Mimmi sittandes i soffan
Ingen stod på scen, lite ovanligt, vi hade inga programråd.
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Ewa och Ulf på öppen scen

oktober 2008 årg 12

Ingen stod på scen, lite ovanligt, vi hade inga programråd.
Sven, Mimmi och Monica gjorde att kvällen blev mycket trevlig.
Nimrod hade en gäst med sig, Carolin Tobiasson som sjöng “I´m Yours” kompad av
Nimrod. En behaglig röst, som vi hoppas få höra igen.
Nimrod talade lite om festivalen och presenterade kommiten, det kommer att bli hur bra
som helst.
Före kaffet spelade vi klubblåtarna igen och rockmedley, även ”I love coffee”, på
svenska.
Malajerna; Magdalena, Nils, Zandra, Kristina gjorde att vi fick mycket goda smörgåsar
som Magdalena dessutom hade bakat själv.
Efter fikat var det öppen scen. Det är alltid roligt att se och höra nya och gamla medlemmar.
Ukulele-ladies började med en härlig låt ”En tidig morgon i September”
Krill Johansson, ny medlem, bror till Ulf Leyman vågade sig på en låt efter ladiesarna.
Ann-Marie Ollas sjöng på dalmål, Sholeh ny medlem var också på scen.
Eva och Ulf sjöng och spelade lika ljuvligt som alltid.
Det finns så mycket glädje i alla spelande ukulelevänner
så låt det aldrig ta slut.
Vid pennan: Margareta Sporrong.

Stöd Ukulelefestivalen - Upprop till Alla medlemmar

PELLE MED EGEN HEMSIDA WWW.UKE.SE
Monica Åström intervjuar Pelle Matson
Att spela ukulele ” det kan säkert vara något för Pelle”
sa en arbetskollega till Pelles fru,som redan gick på ukkekurs hos
Nimrod.
Så började det och du köpte en mycket dyr ukke från första början,
nu har du
11 stycken ukuleler och 2 banjolele och fem förstärkare,
Ja det är många hem som liknar musikaffärer. Det låter häftigt
i dina små förstärkare när du lirar ELUKKE
Du har fru och 2 barn som också spelar ukulele och du bor nära
Surtesjön, du har nyss fyllt mycket jämt och firade det med
drakflygning, men annars gillar du att stå i köket och roligast är
att hitta på egna recept, särskilt asiatiskt.
Du har ju spelat med i ett Jazzband mest tradjazz i femton år,
Men sedan ca 3 år tillbaka när du började med ukulele så är det
just det lilla instrumentet som du
”gillar allra bäst”.

Vi behöver din hjälp med sponsorer till festivalen 2009. Det kan vara företag eller
föreningar. Med sponsring kan vi erbjuda fritt inträde till festivalen samt engagera
internationella artister. Tänk efter vad du har för tänkbara sponsorer eller stödpersoner.
Medlemmar och privatpersoner är varmt välkomna med stöd och bidrag.
Vi gör det enkelt för dig och bifogar två olika blanketter. Antingen tar du själv alla
kontakter och använder blanketten för sponsoravtal. Eller du tipsar oss med den andra
blanketten och vi tar kontakter. Läs mer i bilagorna.
Lars I Persson & Ralph Söderström

Pelle med elukulele

Pelle med Risa-ukulele

Du arbetar på SKF och analyserar
havererade kullager, och nu vet säkert de flesta där vem man
kan gå till om man vill börja spela, för du har ukkekurser på din
lunchrast,
Du har även haft kurser för oss i klubben, men det var inget för
nybörjare,
dom tog du nästan livet av…trots att du är alldeles för snäll…

Sholeh, debutant

Krill, debutant

Ollas Ann Marie

”UKULELEFEBER”

Till er artister som vill framföra något på scenen den 26/11, Redbergsteatern , hör av er
till Sven Bojnert, tel: 0705-915411 eller mail: sveboj@gmail.com senast 31 oktober.
Meddela vilken låt som ni vill spela, vi vill ha variation och fokus ligger på engelsk pop.

Till sist: Vad betyder ukuleleklubben för dig??
Jag träffar härliga, goa vänner, och jagutvecklas hela tideni
mitt muciserande och framför allt hade jag inte haft något
band, som heter BB4.
Till alla från Pelle; glöm inte att klia på ukken minst 10
minuter varje dag.
Vad gör du om tio år??
Jag skriver en ukkulelebok.
Du kom som en vind in i klubben och ställde upp som
Pelle med banjolele
programråd första träffen.
du gav mig ett bra tips om en stämmare ”den lilla myggan” som jag inte klarar mig utan.

Ukulele ladies på öppen scen

Nästa träff är den 16.e oktober på Nordengården, Stockholmsgatan 16 kl 19.00. Notera
att det är ny adress. Hoppas ni blir många som kommer. Vi har nämligen besök av TT
(Tidningarnas Telegrambyrå) som kommer att dels spela in vår show dels intervjua några
av oss. SPÄNNANDE!!

