Tack från avgående ordförande
Hej alla Ukke-vänner!
Konstigt, två år går så fort alltså! Två år
är den tid som jag har varit ordförande
i Klubben, och det känns som det var
igår som jag började. Detta är kanske en
klyscha men så är det.
Jag har upplevt ett ﬁnt kamratskap, många uppmuntrande
ord och handlingar under resans gång, samt fått massor
med härliga ukkespelande kompisar. Men nu är det dags
att lämna över till en ny styrelse, med en ny ordförande,
Matti Tiks, vilka jag önskar verkligen lycka till.
Från den avgående styrelsen och å mina vägnar tackar
jag således för oss. Vi ses och HÖRS!
Ukkehälsningar
Sven

Sista UkuleleBladet!

På årsmötet bestämdes att styrelsen skall verka för
att sluta ge ut Bladet i pappersform. Detta nummer
av Bladet är därmed sannolikt det sista som ges ut på
papper. Den information som skrivits i Bladet kommer
istället att skrivas på Ukuleleklubbens hemsida.
Styrelsen har förståelse för att detta kan medföra problem
för de medlemmar som inte har tillgång till internet men
eftersom årsmötet röstade för att Bladet skall ges ut i
digital form måste styrelsen arbeta efter detta.”
Styrelsen/Hans Alvebratt
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Nya styrelsen 2010:
översta raden fr v: Matti Tiks, Inger “Imo” Ohlsson, Hans Alvebratt
nedersta raden fr v: Eva Ramér, Britt-Marie Jendeby, Inger Frisk.

Redaktören ber att få tacka och hoppas att UkuleleBladet kommer att
leva vidare i annan form!
Mimmi de Broen

Medlemskap
250:-/år (junior 110:-)
UkuleleBladet
Detta nummer är
sista utgåvan av
UkuleleBladet

Klubbens nya ordförande har ordet!
Hej alla ukulelebröder och systrar.

Jag tackar för förtroendet, och känner mig oerhört
glad, ödmjuk och taggad över att aktivt få arbeta i
Ukuleleklubbens anda.
Det ﬁnns så mycket spännande på gång, 6 st klubbmöten,
Internationella Ukuleledagen den 23 augusti och sist
men inte minst Good Old Days i Stenhammarsalen i
november. Sen kan vi väl hoppas på lite överraskningar
också.
Redan den 18 februari kör vi igång med vår första
klubbträff. Eftersom jag tyvärr inte kunde vara med på
årsmötet, hoppas jag kunna presentera mig då.

Så här ser han ut, vår nya ordförande. Trenden med mustasch ser ut att fortsätta.

Vi, i den nya styrelsen har haft vårat första möte, och jag känner mycket stor tillförsikt
inför vårt fortsatta styrelsearbete. Redan nu behöver vi påminna alla, om att vi behöver
frivilliga krafter till programråd, värdar och malajer för våra klubbträffar i år, men även en
festivalkommitté inför nästa års festival i Flunsåsparken.
Vi har en förening som växer och jag hoppas att den skall fortsätta att växa, men tyvärr tror
jag att även medelåldern är konstant eller växer. En av föreningens ändamål är ju att främja
detta lilla magiska, opretentiösa, billiga, lätta, glädjefyllda och enkla instruments intresse,
som ju alla kan lära sig att spela.
Jag har en dröm om att Göteborgs Ukuleleklubb varje år skänker ett antal ukkar till ett
antal skolor i Göteborg för att främja intresset för både instrumentet såväl som för musik
och sång för våra skolbarn och ungdomar, och kanske samtidigt locka dem till att gå kurser
och bli medlemmar och indirekt sänka medelåldern i föreningen. Målet med föreningen
och dess verksamhet är ju att den skall fortleva och överleva oss alla. Allt, i musikens och
glädjens tecken.
Sist men inte minst vill jag tacka avgående styrelse med Sven Bojnert vid rodret, för ett
utomordentligt väl utfört arbete, jag hoppas att vi kan axla deras mantlar. En del av den
gamla styrelsen är kvar så att vi nya slipper uppﬁnna hjulet igen.
Det är inte klokt vad skönt det är att spela ukulele!
Matti Tiks

Novemberträff med glögg!

Årsmöte och brakfest!

Eva Olivia höll i trådarna för kvällen tillsammans med Eva Dahlkvist och Gunn Andersson som
skötte O-H apparaten. Ingrid Bröms ”vikarierade” för Imo som låg sjuk i svininﬂuensan. Imos
ukuleleskola blev Nimrods ukuleleskola och det bara rullade på…

Den 16 januari 2010 hade Ukuleleklubben
sitt årliga årsmöte i Ordenshuset på
Bellmansgatan. Klubben startade 1997 med
ett 30-tal medlemmar, ett antal som nu är nu
uppe i fantastiska 331.

Det är något särskilt med årets sista träff. Kanske är det den speciella glöggdoften som får alla att
lysa upp extra mycket.

Festens ca 130 personer kunde avnjuta en härlig
buffé tillsammans med något gott att dricka
från baren.
Under kvällen sjöngs och spelades det ur ett
allsångsbladsblad.

Under mötet röstades det fram att tidningen
i pappersform kommer att läggas ner. Även
hemsidan ska genomgå förändringar. Som den
är idag uppdateras den inte, så förslaget var att
göra om den till en sida medlemmarna själva

Tomtarna Sven och Annie i glöggbaren,
Monica bjöd på hembakat!

Eva Olivia strålar!

Sven Bojnert avgick som ordförande och till
ny ordförande valdes Matti Tiks.
Mimmi de Broen och Monica Åström avgick
som ledamöter och i deras ställe valdes Inger
Imo Ohlsson och Eva Ramér.

”Årets Artis
dringspriset t” Anders Lundberg m
ed
och Lennar
t Andersson vanhar tillverka
t detta ﬁna
som
pris.

Det blev en hellyckad kväll med Årets artist som avslutning. Fyra anmälningar blev det: Ulf och Ewa
Leyman, trion ”Halv sex” (Inger Frisk, Anders Lundberg och Tommie Kärrman), Nils-Gunnar och
Magdalena och Anders Lundberg.
Kvällen solklara vinnare blev Anders Lundberg som framförde travesterringar på ”Blinka lilla
stjärna”. GRATTIS!
Tack till både programråd och malajer!

Till kaffet blev vi överraskade av ett glatt
och duktigt musikerpar, kända från tv: Karin
Klingenstjärna med pianist.

Nimrod visade sin otroliga musikalitet genom
att hänga med på en av låtarna.
Därefter var det öppen scen tills kvällen började
lida mot sitt slut.

Uku Lele

En trevlig tillställning med goa´ människor
och det glada instrumentet Ukulelen som
gemensam nämnare.

Föreställning i Stenhammarsalen à la Good Old Days!

Klubben planerar att arrangera en guldkantad föreställning i november med klubbens bästa artister
plus några inbjudna gästartister. Vi hade en serie bejublade föreställningar (1999, 2001 och 2003) i
Stenhammarsalen, och vi som var med då - har suktat länge nog…
Intresserad? Börja i så fall att fundera vad du/ni skulle vilja göra på scen. Det kan vara sångnummer,
dans, humoristiska inslag etc. Ni som såg den engelska förlagan på teve på 60-talet vet vad vi pratar
om… Anmäl dig/er till EvaOlivia: evaolivia@hotmail.com

Efter avslutat möte önskade festgeneralerna Monica Åström
och Nimrod de Broen oss välkomna.

Karin Klingenstjärna till kaffet!

Mari-Anne Bogren

Vi kommer att bjuda in alla intresserade till en träff i vår där ni kan presentera din/er idé till nummer.
Vi väljer sedan ut vilka som får vara med. I september börjar repetitionerna…
Eva Olivia Samuelsson, Kerstin Högberg, Nimrod de Broen.

Ukulele Orchestra of Great Britain kommer till Göteborg!
Onsdagen den 21 april, 2010 kl. 19.30 på Lorensbergsteatern.

Good Old Days, 11 november, 2010
- med klubbens bästa artister - plus
gästartister - plus orkester
- Stefan Ljungqvist som slagfärdig
konferencier
- Sång! Spel! Skratt! Publikkontakt!

Missa inte tillfället att se denna enastående Ukuleleorkester från England.
En fantastisk upplevelse med underhållning av högsta klass.

