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Några Ladisar just hemkomna från Hawai 
och fulla av nya intryck inspirerade de 
andra Ladisarna och oss i publiken på så 
sätt att det sammantaget blev en mycket 
trevlig kväll. 
Att de dessutom stod för ”Malajskapet” 
denna afton gör det hela inte sämre. 
Stort Tack !

Ukulele Ladies gjorde det igen! 
Vadå?  
Succé så klart på Hawaii och nu på senaste klubbträffen !!!

Dessutom en fantastisk rolig och annor-
lunda auktion med Kerstin från Pustervik 
som förträfflig auktionsledare. 

Vi bjöds på en intressant och målande 
berättelse från Hawai av Ann Rudenbrandt, 
nya klubblåtar (en från Hawai),  Eva Olivias 
Ukuleleskola med lathunden ”snurran”. 

(Vi auktionerade ut instrument och annat 
som gav 6000 kr till klubbkassan, tack! Red.)

Christer Andersson   

Kvällens programråd: Christel, Mari-Anne, Ingrid, Mimmi, Ann 
och Eva Olivia.

Sist men inte minst tack för alla fina 
uppträdanden på öppen scen, det var en 
njutning att sitta i publiken och att se, 
höra och lära denna afton. Jag ser redan 
fram emot nästa träff. 

Första! Andra! Tredje! Ukulelen går till... 
Kerstin håller i autionen assisterd av Nim-
rod.

“snurran”

Hej alla Ukkevänner!
Nu är vi igång, och första träffen har 
varit och vi är således igång med en ny 

Det kommer att hända en hel del under hösten, bla nästa 
träff som är på Nordengården, och novemberträffen, 
då vi i vanlig ordning kommer att utse ”Årets artist”!. 
Men detta får vi återkomma till senare.
Jo, vi behöver ha hjälp med novemberträffen f.ö då vi 
saknar programråd.
Snälla, ni som känner er hugade, informera mej eller 
någon annan i styrelsen. Välkomna med just DIN 
anmälan således.

Som jag nämnde vid septembermötet så har vi i 
klubben ett utrymmesbehov, vi har bl.a ett partytält 
som vi vill förvara hos någon.
Snälla någon, har DU plats , hör av dej till styrelsen.
Vi ses på Nordengården nästa gång

Ukkehälsningar
Sven

 Måhända känner vi igen oss om sisådär 20-30 år!!

    Nästa 
manusstopp
5 november



Som ni alla vet, så finns möjlighet att 
fotografera dej/er med eran käraste 
ägodel.  Dvs Ukulelen.

Några av er har redan varit hos 
Cornelia.

Fotografering hos 
Arkadia Foto.

Personligen tycker jag att Cornelia gör 
ett mycket bra jobb, hon har en förmåga 
att locka fram det bästa hos varje individ, 
och presentera bilden både med värme 
och humor.
Ni som inte har varit där, passa på 
tillfället.
                                                         

I detta nummer av bladet presenteras 
två bilder, en bild på ett härligt gäng, 
”Ukkelirarna”, samt en bild på en riktig 
ukkelirare, Jonas Svensson.

Jonas blickar fram ba-
kom sin ukulele. 

Härligt färgsprakande bild 
av Ukkelirarna.

Apropå Festivalen, så finns det dessutom 
DVD-skivor att köpa, som handlar om 
just den, och ni som är intresserade kan 
köpa direkt av Inge Rogesund inge_
rogesund@netatonce.net och dom kostar 
40 kronor per styck, dvs 80 kronor för 
hela festivalen. Nästan i alla fall.

Vi har ett antal CD-skivor med Shigeto, 
som uppträdde på festivalen i somras. 
Ni som är intresserade kan köpa skivor 
antingen genom

Mimmi 
mimmi_de_broen@hotmail.
com  eller  
Sven-Gunnar Nilsson 
svengunnars@hotmail.com

Sven

3   frågor till  3 medlemmar...

Vilket är ditt bästa 
klubbminne?
Första Festivalen 1997. Fick 
syn på en annons och cyklade 
dit. Oj, finns detta, tänkte jag. 
Helt otroligt! Hade själv en 
ukulele hemma sedan 20 år 
men kunde bara spela i d-dur. 
Gick då med i klubben.

Vad fick dig att gå med i 
klubben?
Har redan svarat, men all 
glädje och samspelningen.  Att 
spela och sjunga tillsammans.
Det är så fantastiskt roligt??

Upplevelse från sista 
Festivalen?

Professionalismen, en otrolig 
kvalité med så mycket olika 
spelstilar. Allt ifrån klassiskt 
till snabba ”fingerplock”.

Vilket är ditt bästa 
klubbminne?
Sista årsmötet när vi fick se 
och höra ”Vier Brillen”!!

Vad fick dig att gå med i 
klubben?
Jag var på Cafe´Com och 
lyssnade på UkuleleLadies, 
våren 2003. Det verkade 
väldigt roligt och något som 
alla åldrar kan lära sig.  Gick 
sedan och tittade på  Festivalen 
i Slottskogen.   Där uppträdde 
en massa olika artister, regnet 
strilade och publiken satt kvar, 
otroligt! Anmälde mig då till 
kurs hos Nimrod och gick 
sedan med i klubben.

Vilket är ditt bästa 
klubbminne?
Det var när Magdalena och 
jag var med och uppträdde 
själva på ”Rullande Artist” 
första gången. 
 
Vad fick dig att gå med i 
klubben?
Det var så att Magdalena och 
jag var på 60-årskalas där en 
kille, Nimrod, spelade och 
underhöll oss med sin lilla 
ukulele. Detta var fantastiskt 
kul, och det blev både kurser 
och klubb efter det.

Upplevelse från sista 
Festivalen?
Paraden är min favorit! Att få 
gå med i tåget och själv spela 
och sjunga för alla människor 
på Avenyn. Det är en 
jätteupplevelse!

Krister Backman 
medlem nr: 51

Ann Toreskog 
medlem nr:196

Nils-Gunnar 
Pehrsson medlem 
nr:210

E´de´det här du kallar 
kärlek..?

UkuleleBandet som publikvärmare på Diggiloo, Tjolöholm, 
2 augusti. Självklart sjöng vi Lasse Holms låt ”E ´de´ det 
här du kallar kärlek” och publiken jublade!

  Ukulelekväll på Blå Stället, Angered.   
Vill du sjunga och spela  60-70-tal, jazz, folkmusik och  

 
   evergreens.  Kom till Blå Stället ons 14/10 och 11/11.   

 Kl 18.30-21. Entré: 30 kr 
   Kvällen leds av BB4 Ukuleleband. Läs mer på www.uke.se

Upplevelse från sista 
Festivalen?
Japanen Shigetho, Veronica 
& Max, Swing Chix och 
Gabriellas framträdande på 
efterfesten!

Red.


