
UKULELEN$HI$TORIA *
... Kung Kalakana larde sig ocksi sjalv spela ukulele och hade stort

inflytande da man borjade anvanda ukulelen vid hula-dans. Vid

slutet av 1800-talet hade hawaiianska s^nggrupper och str&korkestrar

infor l iva t ukulelen i sina ensem bier. Ukulelen blev en vasentlig del

av Hawaiis kultur .

Under den internationella utstallningen Panama Pacific 3r 1915,

koncentrerades den hawaiianska musiken kring hula-dans och

musik dar ukulelen ingick. Denna utstallning bidrog slutligen till

instrumentets popularitet p3 fastlandet.

Nu borjade milnga tillverka instrument, bade p3 Hawaii och

fastlandet. Produktionen nSdde sin topp p3 1920-talet. Senare

svalnade intresset for hawaiiansk musik p3 fastlandet. Men p3 40-

och 50-talet blev ukulelen 3terigen popular, mest tack vare de ha-

waiianska musikdiplomaterna Ohta-san och Eddie Kamaes anma'rk-

ningsvarda insatser. Ohta-san gjorde t o m ett framtradande i Ed

Sullivans beromda TV-show.

Under 1960-talet borjade man alltmer intressera sig for rock'n roll

och intresset for ukulele svalnade 3ter, aven p3 Hawaii. Man har

dock alltid uppskattat detta unika instrument, som har sina rotter

i de portugisiska immigranternas tradition.

Mot slutet av 70-talet s3g man en renassans av hawaiiansk musik

p3 Hawaii. Intresset okar igen och Hawaiis folk tar tillbaka sina

gamla musikaliska traditioner. Fast det ar mer an hundra ar sedan

den hawaiianska monarkin stortades holler man fortfarande detta

instrument kart.

Ukulelen - alskad av Kung Kalakaua och Hawaiis folk!

(TACK, PERNILLA FOR OVERSATTNINGEN! Red.)

KLUBB INFO
UkuleleKlubben
c/o Nimrod de Broen
Ovre Husargatan 35
413 14 Goteborg

Infotelefon: 031-774 21 30
Postgiro: 43 832 41-9

Styrelsen 1998
Nimrod de Broen (ordf.) 13 96 88

Inger Mimmi Sjolin (kassor) -" -

Ann Rudenbrandt (sekr.) 91 18 76

Peter Nilsson (led.) 0705-573837

Markus Berg (led.) 53 28 23

Kent Schonstrom (suppl.) 94 84 80

Klubbtraffar
Var tredje torsdag kl 19.00

febr, mars, april, sept. okt. & nov.

Anggclrdskoloniens klubbstuga

(Medicinarg. 4, nara Sahlgrenska)

UkuleleBandet
Repeterar forsta torsdagen kl 19.00

febr, mars, april, sept, okt, & nov

Spelmansplatsen 9 (Bo Lundqvist)

Medlemsformaner
10 % rabatt pa Gitarren,

Skanstorget

10 % pa1 Gefab, Skanstorget.

Visa upp giltigt medlemskort.

UkuleleBladet
utkommer 6 ggr per £r.

Redaktor: Nimrod de Broen.

Bidrag mottages tacksamt.

BIADiT
Medlemstidning mars 98

Stefan & Peter fram forande sitt tavlingsbidrag...

FORRATRAFFEN...
... blev som vanligt en mycket trevlig kvall
med hog stamning & glada skratt. Vi var 30
uke-fralsta samlade varav fyra nya ansikten:
Stefan, Sven, Stefan J. & Balazs. Valkomna i
ganget! Klubben har nu sprangt 60-vallen i
antalet medlemmar!

Vi delade ut dom nya medlemskorten -
tack Morgan, klubbens tryckande trubadur!

Ett nytt inslag derma gang var "Okanda
talanger..." dar Bert sjong gamla goa jazzlatar
till ackompanjemang av sin fina Levin - orkes-
tergitarr. Och Mimmi som spelade pa sin me-
lodica, tva fina melodier, till Nimrods gitarr-
komp. Det verkade uppskattat!

"Kvallens artist" vanns aterigen av Kent
med en Ramel-lat och delade generost med
sej av vinet till sina medtavlare. Utover Agne
del tog Peter - kors i taket - med sin kompis

laten "Krister Sandman", en egen text
med gulligt "plink-eti-plonk" solo av
Stefan.

VISSTARDENFIN...
... var nya lay-out pa UkuleleBladet!
Den ar gjord p^ da tor, forstas. Det tar
lite tid att lara sig alia finesser p^ en
san har maskin. Men vilka mojlighet-
er...! Tack, Jan Book (medlem nr 59)!
Visst e' han go'- var frontfigur i rub-
rikhuvudet - Helan!

FLERNYHETER...
Klubben har begavats med en egen
inf o-telef on dit medlemmar kan
ringa for att fa" veta vad som ar p^
gang..., nar nasta klubbtraff ar..., hora
hur latarna gar... Tel. 031-774 21 30.

UkuleleKlubben -foreningen
for utvartes beundran!

Bert med sang & gitarr a la Mills Brothers!



KUNCLIC AUPIENS...

Povel Ramel - drhundradets gladjespridare -far hjalp med ackorden....

Som en del redan hort - fick UkuleleKlubben den
stora aran att intervjua klubbens favoritartist -
Povel Ramel!

Intervjun, exklusivt for UkuleleBladet
gjordes pa Park Avenue Hotel den 26
februari och varade i en timme. Allt
flot fint, intervjuare Nimrod & hov-
fotograf Mimmi hade forberett sig
noga... Povel verkade lite sliten (dock
75 ar) - haller som bast pa med sina
memoarer del 2!

Han hade lite svart att rekapitulera
hur han egentligen borjade spela
ukulele som grabb. Detta var ju hans
forsta stapplande musikaliska steg -
tillsammans med klinkandet pa
pianot!

Efter intervjun fick han sitt medlems-
kort, klubbens T-shirt och en miniatyr
-ukulele i tenn som han blev fortjust i.

Vi ville oxa ge honom en "bibba" med
gamla goa jazzlatar - men han sa:
"Tack, tack, men jag har bara inte tid.
Ge mej ett extra Sr!" (Ett lumpet trick
att fa honom att borja spela ukulele
igen...)

Jag visade honom den finaste
BRUKO- modellen och han borjade
prova med D och A7 och drog med
tummen over strangarna...
Mimmi tog lite foton och jag spelade
nagra snuttar pa ukulele for honom.
Slutligen skrev han sin autograf med
guldpenna pa klubbens svarta ukule-
le.

(Fullstandig utskriftfrdn intervjun -
kommer senare.)

INTERVIUER.
med Ingrid & Yngve, tva medlem-
mar i klubben som ar ukulelelarare
i Medborgarskolan!

Ingrid Broms (barngrupp, 4-6 clr, vt-98):
Roligt, s£ roligt! Jag har lart mej massor -

trots att jag jobbat minga £r p£ dagis!
Barna tycker det ar jatteroligt med ukulele!
Dom lar sej otroligt snabbt... bara lite
problem med motoriken.

Vi spelar l£tar som "Broder Jakob" och
"En elefant promenerade" - fast mest poppis
ar - "Skrutteliten" (en presentationss£ng).
Vi borjade med D och A7 forstas - och D6
(toppenackord...!)
Hant nat speciellt...?
... F6rsta glngen - var det lille Nils som s&g
alldeles bedrovad ut. Nar jag fr^gade vad
som stod pa... "Jag glomde saja hej da till
pappa!" - svarade han.
... Efter att ha berattat lite om UkuleleKlub-
ben och v£ra spelningar - utbrister en liten
flicka: "Ja, men nar ska vi fa upptrada?"
Ingrid,vad tycker du omUkuleleKlubben?
"En bra klubb med m£nga manniskor med

Yngve - klubbens OppfinnarJocke!

Ingrid - som introducerade "Le Lero" !

mycket erfarenheter" - sager Ingrid all-
varligt. D£ kan inte Olle, Ingrids 11-arige
son (som rakar vara i narheten) inte halla
sej langre: "Men du sager ju alltid att du
iilskar klubben"! D& erkanner Ingrid:
"Det roligaste som har hant mej...". Olle
tillagger: "Du blir alltid sa glad och rolig
nar du tar fram ukulelen...!"

Yngve Tjader, (pensionarsgrupper vt98):
Tycker det ar himla roligt! Jag har i var

tva seniorkurser pa dagtid. Vi sjunger,
spelar och har det trivsamt. Men vi tar
det i lugn takt, 6-7 ackord per termin. Vi
spelar olika latar som vi efterhand samlar
ihop till en egen "sangbok".
N^gra har spelat gitarr tidigare - alia tyc-
ker ukulele ar ett fantastiskt instrument!
En "elev" har en gammal ukulele med
med stamknappar - som en fiol!

Yngve, vad sager du om UkuleleKlubb-
en? ... Kanon! Roligt att fa traffa alia
ukulelestollarna... se hur olika man
spelar... fa kontaktnat... UkuleleKlubben
ar en toppengrej, helt enkelt!


