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Hej alla Ukke-vänner!
Jaha, då var vi igång igen, känns det inte 
härligt? 
Kommande träff, på Medborgarhuset i 
Gamlestan, adress: Brahegatan 11, vid SKF, 
erbjuder oss stora möjligheter: Om inte annat så finns 
det verkligen möjlighet att ta med vänner denna gång, 
då lokalen rymmer drygt 300 personer.
ALLA är således hjärtligt välkomna!
Denna gång är BB4 programråd och James Hill och 
Anne kommer att närvara.

Värt att nämna är att entréavgiften är höjd till 50 kronor, 
då lokalhyran är hög, men det är det verkligen värt. 
Hur hittar man till Brahegatan 11? Jo, det går an att 
köra bil, givetvis, eller ta spårvagn nr 7 eller 11, av-
stigning vid SKF.
Vi ser fram mot en givande träff tisdagen den 17.e mars 
kl 19.00 således.
I övrigt närmar sej såväl världsrekordförsök i anslutning 
till Göteborgsvarvet som Ukulelefestival i Flunsåsparken 
med stormsteg, men mer om det på annan plats i tidnin-
gen. Väl mött tisdagen den 17.mars vid SKF således.

Ukkehälsningar
Sven

Guinness 
World Record 
är på plats!

Nu slår vi världsrekord!
Alla ukulelefrälsta samlas i Slottsskogen 
lördagen den 16 maj i samband med 
Göteborgsvarvet. Om vi slår rekordet 
kommer vi med i Guinness Rekordbok!

Det här kommer att ske i anslutning till    Vi skall göra ett världsrekordförsök i sam- 

 
   Världsrekordförsöket...
   Förhoppningsvis kommer vi att vara i anslutning 
   till Villa Bel Parc där vi också får ha våra instrument 
   samt värma oss. 
   Det är tänkt att vi skall spela från ca 14.30 till ca 18.30,
   dvs 4 timmar, snacka om träning:! 
   Tanken är att vi spelar 20 minuter per pass med tre 
   ”orkestrar/konstellationer”, vilket innebär att vi spelar 
   totalt 1 tim och 20 minuter per konstellation.

   Det kommer mer information längre fram, dels i anslut-
   ning till våra träffar, bladet samt inte minst, på hemsidan. 
   Håll utkik bara!                                               
                                                                                     Sven

med detta. För att slå nuvarande 
rekord krävs det att vi är mer än 

    401 samtidigt ukulelespelande.
       Oj oj oj! Det fixar la vi eller? 
d tycker ni? Låter det spännande?
 väl så det ryker i vanlig ordning?

Göteborgsvarvet den 16.e maj, då var 
fyller 30 år och slår på extra stort! 
Detta är världsrekord i antalet an-
mälda till en halvmara, det kom-
mer att vara 50 orkestrar runt banan 
och vi dvs, Ukuleleklubben med vä

      (Läs mer på sidan 4)     

vet

nner.

       band 

   Va 
     Vi kör  

Manusstopp för nästa Ukuleleblad  är 1 april!

 
  Biljetter till Ukulele All Stars…
    Dags att beställa biljetter till denna unika konsert på 
    Pusterviksteatern. Alla medlemmar erbjuds att köpa
    högst två biljetter à 180:-/st (= normalpris)! Vill   
    man ha fler – kan man  sätta upp sig på klubbens 
    intresselista*, eller köpa i Pusterviks biljettkassa.

   • Beställ dina biljetter mellan 10-31 mars! OBS!   
     Begränsat antal biljetter (170 st), först kvarn gäller! 
     Beställning kan endast göras på klubbens hemsida,  
    ”medlemssidor”.
   • Betala in på klubbens plusgiro: 43 832 41-9 eller bankgiro 330-0845. Betalning måste  
     vara oss tillhanda senast 31 mars (annars går biljetterna till reservlistan). 
   • Betalda biljetter delas ut på klubbträffen (16/4) – resterande lämnas ut innan konsert.

   *Intresselista: efter 31/3 vet vi hur bokningsläget är. Finns det då osålda biljetter kvar   
     förs dessa över till intresselistan. 

     Mer info om konserten finns på hemsidan, “medlemssidor”.



Nå´t ska man ju heta! 
Vad får grupperna sina namn ifrån och varför? Vi i styrelsen frågade
några av Klubbens band och så här blev svaren.                         

   Hur kommer det sig att ni     

        heter just...?                

“Hot in Hats”
Namnet uppstod från vakuum, dvs från ett absolut 
tomrum, som egentligen inte kan finnas i denna ma-
teria vilken omger oss. Men nog om denna anekdot...
För mycket länge sedan när vi repade, närmare 
bestämt 1 april 2008, då upptäckte jag att jag 
hade hatten på. Jag var varm och go i hatten 
och de andra ville också vara varma och goa i
hatten. Så vips, som genom trolleri, flög hatt-
arna på de andra band-medlemmarna och  
namnet fick sin tillblivelse. Mer än så vill 
jag inte avslöja om detta ämne! 
                                           Kenth Eriksson

 “UkuleleBandet”
  Jag föreslog UkuleleBandet när vi 
  bildade det 1997. Namnet låg nära till 
  hands, vi hittade inget bättre.  Att ha med 
  ordet ukulele var självskrivet och vi ville  
  också få med att vi var en grupp. . . 
                                          Nimrod de Broen

Bildades inom SRF Göteborg 
(Synskadades Förening) av anställda/medlemmar     
2003. Vi utlyste en tävling bland medlemmarna,  
det fanns många förslag.  Ellen Johansson  vann  
tävlingen  med namnet Ukelirarna. 
(Litet kuriosa: vi skänker ju gaget till SRF Göte- 
borg - i nuläget  50 000:-).
                                                   Britt-Marie Jendeby

Namnet uppkom vid en träning som 
vi testade en låt - det lät inget vidare och 
Gunnar (i vårat band) fälde kommentaren: 
Var det inte en bäst före datum på den låten! 
Eftersom vi inte hade ett namn och vi spe-
lar för skoj skull så blev det lite ironiskt 
Best Before Ukulele Band som vi ibland 
förkortar till BB4 ukulele band.   
                                          Pelle Matson

“BB4 Ukulele Band” 
“Bara 6”
När Marianne Enhörning och jag inte längre fick
gå kvar hos Nimrod, (vi började tillsammans vår-ter-
minen 2000) så samlade vi ihop spelvänner som vi 
träffat under åren vid olika kurser, så till slut var vi 
7, och då kallade vi oss seven in heaven. Så slutade 
Mona och började i BB4, och då blev vi “Bara 6 “.

“Kent Schönström, Ukuleletrubadur”
Artistnamn...? Jag kallar mig helt enkelt för 
Kent Schönström - Ukuleletrubadur. Varför?
Ja, hade det stått Gitarrtrubadur så hade jag inte 
fått en enda spelning! Jag har så fantastiskt ro-
ligt med ukulelen och jag ofta ute och spelar 
på pensinärsföreningar mm, dagtid!
                                         Kent Schönström       

“Hookers”
Det cirkulerar ett rykte om att The Hollies 
tagit namnet efter Buddy Holly. Det är helt 
säkert att Hookers har tagit namnet efter Dr 
Hook. När får vi höra ett pojkband uppkallat 
efter Dr Finn?                   
                                        Tommie Kärrman

“Ukelirarna”

“Ukulele Ladies”
För 12 år sedan startade Ukuleleklubben Då var det ca 
30 killar och 15 tjejer. Nio av tjejerna träffades och trä-
nade in ”Ukulela mera” i stämmor. Vi framförde den på 
Peterson´s krog på Käringön och det blev succé!! Då be-
stämde vi oss för att bilda en grupp. Jag kunde en låt 
som hette Ukulele lady. Den hade jag hört med Jim 
Kweskin Jug Band 1965 och framfört den i många 
år tillsammans med Imo. Lejdisarna gillade den och 
den blev vårt paradnummer. Vi framför den alltid 
när vi är ute och spelar. Så namnet på gruppen blev 
förstås Ukulele Ladies.

“Bikers Skiffle Five”
Namnet kommer sig av att vi alla fem är med-
lemmar i samma motorcykelklubb, vi bor nära 
varandra och Krister i gänget kom på namnet. 
Vi har spelat tillsammans sedan -06 när vi upp-
trädde på årsmötet, “UKIDOL”.                

Det var nästan fullt denna första Klubbträff. Jag 
tror många tyckte det var roligt att träffas och spela 
efter ett långt uppehåll. Och tänk en så härlig ukkevår 
om ligger framför oss! Den inleds med denna
spelkväll när det blåser snålt om knuten och slutar            
sköna maj med Ukulelefestivalen 2009. Program-
rådet som kallade sig Sex med Roger fick igång 
oss med  Five foot two & Marianne.
 

Gunilla, Monica, Ingalill, Lill, Marianne, Inger och 
basist Roger. 

Vilken kanonkväll!

Vår eminente ordförande Sven Bojnert hälsade alla välkomna och speciellt till 12 nykomlingar. 
Sen var det dags för lite spel igen. Lill berättade med mycket värme om Björn Afzelius. Det var 
ett fint inslag. När vi spelade Tusend stykker (Tusen bitar/översätt. Björn Afzelius) av Anne Linnet 
tyckte jag nästan att taket lyfte sig!  

Så var det dags för Kvällens överraskning. 
Underbara Ingeborg Gillner från Asperö, med vänner (10 st) intog 
scenen. Vilken fart, vilkenglädje!! Ingeborg är en sann musikant som 
trakterar många instrument, idag var det fiol. Vi ackompanjerade 
hennes spelmanslåtar på ukke. Det var kul och svängigt! 
Jag tyckte att Gärdebylåten var bäst av alla. Folkhavet gungade. 
Jag tror att Nils Ferlin ler i sin himmel när han hörde den nya texten 
Viljen I så ukulelar vi med varandra...

Efter Chokela´och bullar var det dags för fika. Malajerna (Rigmor, Anette, Barbro H) hade 
ordnat med hamburgare, öl, kaffe och kaka som blev väldigt uppskattat. Idag var det Sven som 
hade “Stora Ukuleleskolan”. Han gav oss några små speltips på Gamle Svarten och Fjäril´n vingad. 

“Ukulele 4U”
Vårt  första framträdande var på festivalens efterfest 
2003. Vi var ju tvungna att ha ett namn, spelar ukulele 
gör vi, fyra är vi och för er spelar vi. Alltså: “Ukulele 
4 you” (U4U). Detta var från början vårt arbetsnamn 
som har bestått sedan dess. Med vår basist Mikael 
Eckstrand är vi fem och kallar oss ibland för U 4 U 
and ME…!

 Ledarutbildning i ukulele, 25/4    
  Vuxenskolan anordnar en utbildning med Nimrod de Broen som lärare. 
  Utbildningen vänder sig främst till SV:s andra lokalavdelningar i Västsverige. 
  Intresserad? Kontakta då Nimrod, tfn: 031-13 96 88 eller mejla: nimrod.de.broen@bredband.net. 

 

Nytt Mini Medley!
UkuleleParaden på Avenyn innebär startskottet för festivalen! Då bär vi plakat, delar ut flyers, 
spelar och sjunger för folk... Nu har vi fräschat upp det gamla medleyt med många nya låtar. 
Nu har alla en chans att träna på låtarna i god tid och kanske t o m lära en del av dom utantill…
Vi ses på Götaplatsen, fredag 29 maj kl 17!
(Ljudspår kommer att läggas in på hemsidan inom kort)

Vår egen Festivalgeneral Nimrod tillsammans med Rigmor och Kerstin berättade om festivalen 
och efterfesten. Tack ska ni ha för allt jobb som ni lägger ner. Jag är stolt över att vara medlem 
i en klubb med så många otroligt duktiga förmågor. 
Avslutningslåten sjöng Nimrod så fint - “Good Night Sweetheart”.
Tillsammans ska vi fylla Scandinavium en dag!!

Vid tangentbordet: evaolivia

Eva Olivia Samuelsson

Bert Hedin

Monica Åström

Ulf Leyman (one 4 you)


