Genrep lor UkufefeBandet - sondag 27 april kl 18!
Vi ska slipa formcn infbr UkuIeleFestivalen - darfor behover vi
testa LIB inlor publik! Den ska garna vara lite forlalande - sa darfor
bjuder vi in narmasl sorjande (familj, vanner & bekanta) (ill en
intcrnkonsert 27 april. Meningen ar ju alt vi ska spela mer pa
gladje an llncss - men det skadar ju aldrig alt lagga till nagra
finesser (stamsang, rytminstrument och roligt mellansnack). Pa
internkonserten spelar vi alllsa vara tio latar + nagra ev soloinslag
: show pa ca 45 minuter.
Showen ska garna vara tempofyI Id, variationsrik och med
overraskande inslag. Denna ska vi sedan kunna kora i andra
sammanhang och kanske ia in en slant till klubben. Pa festivalen
spelar vi bara ca fyra latar (sakra kort!).Nu maste vi ova lite
ryggmSrgstraning - alt lara oss latarna utantill! Del bin aldrig
rikligt l)ra fcirran dess. Daremot kan man tanka sig alt ha nagon
parm franime pa seen som garden*ng.
Vi behover nog en genomkorare (rep) innan konscrten - torsdag 24
april kl 19?! Efter konserlen blir det lite eftersnack - vi passar pa
att infbrmera om Festivalen & Klubben. Kanske vi kan ta en ol
efterat?
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SPAC:K \ PROGRAM PA ANDRA MEDLEMSTRAFFENI
UkuleleKtubben hade ell inlrcssant och varicral program pa sin
medlemslralf den 20 mars.
Myckel "jam & giam" Ibrslas men ocksa ett lilcl fiircdrag av
Jonas Svensson Iran Kungalv, som berattade om sina moten mod
engelska "George Form by Society".Trevliga och gastvanliga
manniskor som clessutom hade den trevliga ovanan att ha skoj!
Jonas blev t o rn personlig van med Bcrnhard Young, en legend
mom GFS och dessutom niira van till familj en Formby. Bernard
kommertil! UkuIeleFestivalen tillsammans med Dennis Taylor
(pres. i GFS) dar dom ska delta som arlister bade pa feslivalen och
en George Formby-afton, sondag 1 juni! Jonas visade upp sin fina
ukulelebanjo och drog en trudelutt pa den. Tack, Jonas - alia
uppskattade myckel din "show"!

f Peter & Markus

Vad fir jag som med I em?
For I00> per ar (medlemsavgift -97) far du vara med pa sex
medlemstraffar per ar med allehanda akliviteter, mcdlcmstidning
(UkuleleBladet) med artiklar och info, medlemsrabatter 10% - pa Oilarrcn och Gefab (bagge pa Skanstorget).Tata garna om
att du ar medlern - innan dom slamplar in i kassaapparatcn. Mer

Vi hade nagra nya ansiktcn i klubben, nagra "nygamla" (liill &
Borje (ran Knippla, Bo, Margarela, l l e n r i k ) - men aven
"debutantef" (Jonas, I.ennart S., Ola och Ulf). Valkommen i
gangct! Som en eftergid till den yngre generationen (35 minus:
Menrik och nagra t i l l ) - spelade vi Ire harliga latar (Van Tra/an &
(nv l?»0 Hot !;.?• "kiwi hr*.!

Kvallens kio och utmaning var fbrstas tavlingen - "kvallens
artist"!Del var lite trogt i portgangen (vi hade for lite "kom-i-gangvatten" i oss!) men till slut hade vi fern anmaida (Agne, Kent,
Olivia, Markus och Jonas).Knapp men klar segrare blev Olivia
ined sin lat - "Ukulele Lady". Peter - medlem nr 3 - gick alldeles i
spinn av fortjusning - och blev lovad att fa smaka pa vine! (1 :a
prisel) av Olivia som tack for slodet.

FIU1KTANSVART I LYT FOR FESTIYALEN!
("feslligl, folkligt, fullsatr - fattar ni?)
Nimrod gav en lagesrapport av festivalen (artister, sponsorer,
media) och presenterade I-lenrik som visade ell forslag av
festivalsaffischen med en ukulclcspclandc Ilelan som fronlfigur.
En fanlasliskl (In affisch, Menrik. Rena Irolleriet!
Foljande pcrsoner ville vara med i festivalkommitten Jonas, Olle,
Olivia, I Icnrik och l.ennart S (styrelscn ingar ocksa).
Det gjordes en invcntcring pa medlemmar som kan lanka sig stalla
upp som funktionarcr under festivalcn och i ovrigt liar (ardigheter
som klubben kan ulnyttja. Mini-flygblad for bade festivalen och
ukulcleklubben delades ut for spridning till vanncr och bekanta.
Festivalens konfbrcnctcr - Lennart Salomonsson - presenterade sig
(kand bl a lor vadliga skidvurpor i TV-program met "Oldsbergs for
nfirvarande"- Uppdraget).
Festival-general, Nimrod

Efter kaffet snackades det "Festival" (se separat artikel) och sedan
vat det genomgang och utdelning av UkuleleBandets latar och
spelning av dessa forstas. Det kan bli nat riktigl bra sa smaningom!
Del cleiades ocksa ut medlemskort - tack, Peter - kanonfina!
Klubben liar nu 44 medlemmar varav 3 I var narvarande.
Medleimsregister delades ocksa ut - tjejer, ring inte mej - jag ar
redan upptagen!
Nitnrod
« Ann och Olivia anmalde sig som rnalajer till nasta traff.
Malajerna justerar protokollet.
• Bo och Agne valdes till klubbens revisorcr.
• Klubbens postgiro klarl - nr 438 32 41-9.

PS. Goda nyheter - Anders Eriksson ((ialenskaparna) ringde och
bekraftade att ban kommcr och spclar pa festivalen! Man drar ju
som bekant folk. I Ian var ocksa intresscrad av klubben och kunde
lanka sig att nan gang komrna och giistspela pa en mcdlemstnUT.
DS.

