KANDA UKULELEARTISTER...
Utover George Formby - fmns det inte S3. manga kanda artister som ar forknippade med ukulele. Formby star i en klass
for sej! I USA var "Ukulele Ike" (Cliff Edwards) oerhort
popular pa 40-och 50-talet. Pa 60-talet slog "Tiny Tim"
igenom - han sjong i falsett pa ett oefterharmligt satt. Hans
paradlat var Tip-toe, through the tulips. Nar han dog hosten
97 begravdes han tillsammans med sin kara ukulele och ett
fang tulpaner i kistan(I).
Pa Hawaii Finns det an i dag en mycket stark tradition
med ukulele. En av dom battre var Israel Kamakawiao6le,
tyvarr dod '97. Han upptradde pa Aschbergs TV-program
For ungefar 4-5 ar sen. Han var grymt bra, enligt Ingrid, som
sag programmer. En "ukulelens Jimi Hendrix", vad jag
Forstar.

UHULELEKLUBBEN
c/o Nimrod de Broen
Ovre Husargatan 35
413 14 Goteborg
Tel/Fax: 031-13 96 88
Infotelefon: 031-774 21 30
Postgiro: 43 832 41-9
Styrelsen 1999

Nimrod de Broen (ordf.).. 13 96 88
Mimmi de Broen (kassor)
Da tanker dom fiesta pa Klasse Mollberg (Hemlige Arnes
Ann Rudenbrandt (sekr.).. 9118 76
Ukulele-skola i TV och Trazan & Banarne medMollberg & Peter Nilsson (led.).... 0705-573837
Lars Aberg som har haft en bejublad aterkomst 1998 bl a pa Lennie Zarnblom (led.) 0303-92771
HultsFredsFestivalen. Mollberg var f 6 med i Thomas Alland- Kent Schonstrom (suppl.) 94 84 80

ISverige...

ers "Ukulelestamma" i Stockholm 1987. Nat overdrivet duktig pa ukulele ar han inte - men en harlig entertainer...
Thomas Allander tog vid under senare delen av attiotalet
med sin egen ukuleleskola - bade i bok- & TV-Form (nu
fanns det dntligen bra instrument i handeln - BRUKO).
Under 90-talet har Osten med Resten synts mycket i TV
spelandes bl a ukulele (den svarte).]ag hade garna sett att
ukulelen ibland fatt en mer musikaliskt Framtradande roll.
Sen har vi Forstas Anders Eriksson som visar sin skicklighet
pa ukulelebanjo i revyer och i TV.

Klubbtraffar
Jam & glam - tredje torsdagenkl 19
i febr, mars, april, sept, okt & nov,
Kustens Hus, nara Chapmans torg
(vid STENA - Tysklandsterminal).

UkuleleBandet
Repeterar forsta torsdagen kl 19 i
febr, mars, april, sept, okt, & nov
pa Kustens Hus.

Medlemskap
150:-/ ar. Inbet. - se ovan postgiro.

Medlemsformaner
10 % rabatt pa Gitarren & Gefab,
Skanstorget. 15% pa Harris Musik,
Molndal.Visfl upp medlemskort.

UkuleleBladet
utkommer 6 ggr per ar. Redaktor:
Nimrod de Broen.Bidrag inottoges
med tacksamhet ochforvdning(!).

UkuleleKlubbens Medlemstidning

feb '99
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STORA 5AKER PA
I KLUBBEN!
Nu i var ar det star "risk"att UkuleleKlubben kommer ifokus i och medPovelRamel-konsert/Ukulelefestival. Vi har redan visat framfotterna i reportage i GP.
"Blankare" om var pressrelease ang. "Povel Ramel - Arhundradets Glddjespridare"
har synts i manga tidningar.Dessutom har enjornalist, "Pia"y pd GPgjort ett
roligt kdseri om min text i Medborgarskolans kursprogram "Ukulele - kan man
ha roligare..?"Nu gdller det att vifar komma in i ntit direktsdnt nojesprogram
eller cafeprogrampa TV...
Klubbtraffen
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ho dare! Vi hade ett mer spackat program an
vanhgt: artsoppa & varm punsch, gastartister
(Ola och Leif Moe pa gitarr 6c charango),
fint "frammat": Lennart, festivalkonferencier
'97, Eva 8c Annika fran Medborgarskolan.

Vi gjorde ett "upprop" for att kolla vilket
** man b5r)at Pa Nimrods nyborjarkurs i
ukulele. Det blev en ganska jamn sprid.
,
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Vi utsag oxa "klubbens favoritlat nr 1"!
Efter en nagot invecklad rostningsprocedur stod en lat i sarklass - Det Gamla Ganget! (Sjdlv troddejag att Cleaning Windows
var en given vinnare!).

For forsta gangen var Thomas Allander,
nedrest fran Halsingland, med pa en klubbtraff. Thomas skriver i ett brev om hur glad han
var att se vilken fantastiskt fin atmosfdr vi hade pa
klubbtraffen - och var ocksa imponerad att lasa i
arberdttehen hur mycket aktiveteter vi har i klubben.! Dessutom ett reportageteam fran GP
(Antligen!). Artikeln inford 27/12 - nastan en
helsida med bl a jattebild pa hela gruppen.
Tack, Krister B. somfick denna artikel till
stand! Det var som vanligt hog stamning i
ganget (drygt 30 narvarande). Flickorna fran
Medborgarskolan fragade: Har ni alltidsa har
Kvdllens artist blev Lars P. med sin lat "Diana"
roligt?
pa ukke dr kazoo. Obs! kazooupphdngningen!
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Arsmotet...
blev en fartfylld & effektiv historia och rolig (Agne sa efterdt an "Det hdr
var det roligaste arsmotejag ndnsin varit
pd!"). Pa 40 minuter hade vi klarat av
hela dagordningen; bl a valt ny styrelse
och nya stadgar antagits. Jag villsdrskilt tacka Goran, valberedningens ordf,
som pa ett sa elegant och roligt satt sane
fargpd drsmotet.

Goran

Rrakfesten...

Till slut reste sej Morgan upp och drog
en magnifik Bellman-lat pa gitarr. Allt
tillsammans blev en magisk upplevelse!

Mini-kabaren...
Sen gick ridan upp for en publik overraskning: en mini-kabaret pa en dryg
halvtimme med Ingrid, Mimmi, Kent,
Spatt, Tjej-Ligan (med forstarkning av
Kent), och med Peter som "kom-frama-saj". Claes-Hakan stottade pa stabas
och Markus stottade pa ukulele i nagra
nummer. Enligt manga i publiken var
det en harlig musikalisk show som imponerade. Dom skulle bara veta hur lite
vi hade repeterat...
Ingrid gjorde ett sagolikt nummer
som snabbt och overraskande bytte karaktar fran sang- till ett sta-upp-nummer
(som enligt henne sjalv var helt improviserat i stunden). Publiken tjot av
skratt. Tararna rann...

blev en enorm upplevelse. Stamningen
var ju inte direkt dyster fran borjan
med stark valkomstdrink (Krister bjod
dessutom alia pa olfran sitt microbryggeri!). Men det stegrades hela tiden.Under middagen utbrot nan sorts spontan
snapsvisestafett mellan borden (Tack,
Olivia - du satte igdng det hela med
flera hdrliga visor). Det poppade upp
det ena "snaps-upptradandet" efter det
"Blues Sisters " showar!
andra. Det kdndes som detflammade
upp smd eldar overallt.
Ett annat oforglomligt nummer var
Kent, utkladd och sminkad till oigenkannlighet (till en hoggravid kvinna i
hogklackat och allt) - drar en monolog
som far publiken att vrida sej i skrattkramper. Sen blev det kaffe & tarta och
senare dans till Nimrod pa sang &
piano + disco.
Styrelsen passar pa att tacka Kent &
Hakan (med assisterande fruar) som var
festvardar. Ni skotte det med den dranl

CD-skivan...

tion. Vi ska forstas ha fotos i konvolutet med
gruppbild + fran inspelningen.

Nar UkuleleBandet spelade pa Sang a Sant
i Kungalv gick vi ut i pausen och delade ut
miniflygblad om festivalen. Da fick vi forfragan: Har ni nagon CD vi kan kopa? Vi holl
Det hdr kostarju en hel del- med musiker,
pa att skratta pa oss - $£. bra dr vi vdl dndd inte? inspelningshjdp, STIM-avgifter, pressning av
Men det gav mej en tankestallare och jag
CD, tryckning av konvolut... Men alia verkar
blev snart overtygad att det skulle vara en stra- overtygade att det dr vdl anvdnda pengar.
lande ide att ha en en skiva for att salja pa fest- Exakt vad det kommer att kosta vet vi inte an.
ival, spelningar, till slakt & vanner...
Vi aterkommer om det.
Dessutom kunde vi antligen fa hora oss
Daremot vet vi att vi ska salja skivan for
sjalva i en professionell inspelning. Jag pre100 kr. Lange hade vi tankt en upplaga pa
senterade id^n for medlemmarna och alia blev 1.000 st - men jag borjar tro att det ar for lite entusiastiska. Sa vi korde igang med tjuvstart
det drar sej mot 2.000 faktiskt (priset per skiva
redan i december... Jag tackar Stefan J. for
blir ju billigare nar fasta kostnader slas ut pa
kontakten med ljudteknikern Folke som jag har en storre upplaga).
storsta fortroende for. Mycketprofessionell!

Kostnad...

Bestallningslista....

Jan Book(Mac Forum) medflickvdn Pernilla

Inspelningen....
For att vi ska trivas och kanna oss avspanda
gor vi inspelningen i Kustens Hus. Vi fortsatter inspelningen under februari och mars
for att pressa skivan i april sa vi har den i god
tid innan festivalen. Jag har valt ett innehall
som ska ta fram alia de talanger vi har i klubben (UkuleleBandet + alia "solister").
Extra roligt att visa upp att vi kan bade
skriva egna latar och texter i klubben! Skivan
ska oxa tacka av de flesta av vara favoritartister
och ge en harlig variation av musikstilar mm.
Det blir ganska mycket latar pa skivan - ca
20 st (ca 60 min) och i konvolutet far lyssnaren
veta lite om klubben utover all latinforma-

Nu vill vi att alia medlemmar skriver upp sej
for hur manga skivor ni vill ha till era vanner
och bekanta (det skulle vara forargligt om
skivorna tar slut...) Klubben kommer oxa att
boka ett antal hundra skivor for att salja pa
spelningar for nigra ars bruk. Det lar droja
innan vi spelar in en skiva igen... Alltsa - tank
efter hur manga skivor ni vill ha (fraga slakt
& vanner!) - satt upp antalet pa listan som
Ann ansvarar for.
Vi ska sa fort vi har mojlighet - spela upp
resultatet sa ni far hora hur skivan later/sa ni
vet vad ni koper. Ansvaret for urvalet har jag men vi hoppas forstas att dom latar/artister vi
har satt upp - ska bli sa bra sa att vi slipper
stryka nagra nummer.

Tre blonda nykomlingar....

Medlemsintervju med Kent, medlem nr 9:

UkuleleBandet...
Jag har en langre tid gett signaler att jag vill
bli avlastad fran mitt ansvar i UkuleleBandet.
Det ar dock ingen latt uppgift att axla - det ar
manga egenskaper som kravs. Vi har forsokt
att organisera UB med blandat resultat.
Ett stort problem ar att ge ratt tempo pa
latarna - man kan lattforstora den bdsta lat om
man spelar ifel tempo! Den som "raknar in"
maste ha en metro nomkansla. Vi hade planer
pa att kopa in en trummaskin till UB men
har nu insett, efter radfragning av experter,
att det loser egentligen inga problem. Dessutom ger en trummaskin en vdldigt statisk och
maskinmdssig rytm - som man dnda latt fatter ur!

Sammanstallningen ger ett entydigt besked: det ar bara ett fatal medlemmar i UB
som ordnar spelningar for oss!
Spelningar for UkuleleBandet 1997-98:
Nimrod - 8 st, Kent - 1st, Karl-Erik - 1 st.

Forankra initiativ...!
Styrelsen uppskattar forstas medlemmars initiativ. Men, vi ber er, forankra alltid ide'erna
hos styrelsen innan ni verkstaller dom. Uppsatet kan vara hur gott som heist men det kan
latt bli fel. ("Tdnkte intepa det... "/) Alltsa, ring
forst styrelsen: Jag har en ide/Jag skulle kunna
gora detta...Da kanske vi svarar: Javisst! Kanon!
Precis vad vi behover! Ellen Det ar nog inte sa
lyckat just nu...

Kontakter med media...

UkuleleBandet "sprider glddje" p% Ale Torg

Organisationen...
En forbattring i UB som vi haller pa att genomdriva ar - att for varje lat utse en "fadder"
som blir repetitor (som talar om for ovriga vad
som galler, svarigheter, finesser...).
I januari ringde Jonas till mej och sa att
han kunde tanka sej att bli ledare for UB. Jag
blev glad och trodde direkt pa iden. Nar jag
berattade detta for dom ovriga i bandet antog
dom forslaget direkt. Far jag be ovriga medlemmar i bandet ge honom allt stod!
Efter inspelningen av UB:s latar for CDskivan lamnar jag bandet - men aterkommer
for spelningar och basistspel...
Jag har gjort en sammanstallning vem som
har ordnatUkuleleBandets spelningar 97+98.
(Jag har "skdllt" om detta forut i Bladet).

I var ar chansen stor att medlemmar far fragor
fran press/radio/TV. Forbered er mentalt,
tank efter i god tid vad ni tycker... Det ar inte
sa latt om man oforberedd far en mikrofon
framfor nasan och en fraga: Och vad ar det for
bra med UkuleleKlubben? Svaret ska ju heist
vara rappt och med lite knorr. Ar du osaker ge inga oklara/felaktiga uppgifter - hanvisa
istallet till nan som vet battre. Det ar sa svart
att "tvatta bort " felaktigheter i media och
dom sprids dessutom latt vidare.

Kent- UkuleleKlubbens
storste entusiast!
Detfinns ingen i klubben som har sdn
entusiasm som Kent! Han kan bara
inte Idta bli - det bara bubblar over.
En riktigt naturbarn! Han ar en av
dom trognaste i klubbeny stdndigtpd
gang for att tdvla i "Kvaliens artist",
som han vunnit ett otalganger. Forsta
gdngen han vann svdvade han pa moln
iflera veckor - enligt hansfru, Brittis.
Han har bjudit till ukulelefest i Lindome, med grillfest, partytdlt och allt, vid
sin swimmingpool. Tillfamiljen hor
oxd en hund, dopt till Kojak, for att
husse pdminner om TV-stjdrnan, ni vet Minnen....?

Hur borjade det...?
Jag gick pa en film/videokurs pa Medborgarskolan. Salen intill oss var det ukulelekurs
(en av Nimrods) - dom verkade ha sa roligt.
Och vilka bitar dom spelade! Jag bestamde
mej direkt - nasta termin skulle jag ga pa
ukekurs! Och sa blev det - jag blev heltand
fran borjan (Marianne, Maritha & USAHenrik var oxa med i gruppen). Musik har
alltid betytt mycketfor mej -jag spelade gitarr
i en gammeldansorkester i Hdllesaker i manga

ar.

UkuleleBandet... ?

Nya styrelsen 99!

Bevaka uke-inslag...
Far vi be alia medlemmar att bevaka media for
klubbens rakning - ser ni nat inslag med ukuleleanknytning - klipp ut direkt/spela in pa
video... Kontakta styrelsen och fraga: Har ni
artikeln..?

Jag tittade nyligen pa var Kungalvskonsert
pa video och blev imponerad. Mycket varierat program, fint samspel, bra textning(!).
Manga fragar mej hur jag lar mej alia langa och svara texter utantill. Jag gor sa har:
jag spelar in laten i en langsam version pa
kasett och sa ndrjag t ex sitter i bilen - spelar
jag upp och sjunger med och lar mej samtidigt.
Nan direkt rampfeber har jag inte - bara
jag ar val forberedd. Far man respons fran
publiken gar det av sej sjalvt! Sen vill jag
garna ha lite alkohol i kroppen...

Medborgarskolans julfester har alltid varit
oforglomliga. En gang horde jag en av
Nimrods grupper (med Hakan, Ralf, KarlErik och Christer) som spelade >rVad har du
ifickan, Jan " med ett rappt tango-komp.
Det glommer jag aldrig!
Jag sprang pa Mats Ljung, under festivalen, pa Bjorngardsvillans toalett och sa: Vad
roligt att du kunde komma. Han svarade:
Det ar en stor ara att fa en san utnamning!
Mats Ljung blev utsedd till "Arets glddjespridare 1997.

CD-skivan...?
Fantastiskt! Och dessutom intressarit att fa
se hur allt gar till pa en inspelning. Att sen
sjalv fa ett ex i handen att satta i stereon darhemma - det ska bli fruktansvart spannande!

Povel-Ramel-konserten... ?
Helt otroligt! Att klubben har fatt kontakt
med Povel, en av mina storsta idoler. Och
att han troligen kommer att narvara vid var
hyllningskonsert! Det ar nat riktigt stort.

Intervjuare: Nimrod de Broen

Pressrelease, 1 januari 1999

Arhundradets Gladjespridare:

Medlemsavgiften...
Det ar dax att betala in medlemsavgiften for
1999! Arsmotet godkande styrelsens forslag att
behalla medlemsavgiften pa 150 kr/ar. Betala
med medfoljande inbetalningskort senast 28
februari. Glom inte att skriva namn & adress!
Vid nasta utskick far du ditt nya medlemskort!

POVEL RAMEL!

Stapa seen kursen...
21-22 november 1998
Kursledare: Nimrod de Broen
Deltagare: Marianne, Ingrid, Mimmi, Peter,
Lennie, Morgan, Agne & Goran.
Atta entusiastiska ukulelespelare satt ovanligt
tysta - tittade pa varann pa fdrsta kursdagens
forsta skdlvande minuter. Jag t'dnkte: Vagarjag
ga upp pa scenen ensam? Ska jag upptrada
framfb'r en videokamera? Kommerjag ihag texten/ackorden...? Vadkommer dom andra an
tycka om mina insatser?
Naval, dessa tva dagar avlopte v'dl Nimrod
fick oss alia att slappna av och oppna sig infor
var andra. Vi pratade och diskuterade om olika
scensituationer, vanliga fallor och fel, nervositet.

Ihostas ordnade klubben en "sta-pa-scen-kurs".
Naturligtsvis anmdldejag mig. Efterdtfunderade
jag pa varfor, eftersom min rddsla over att stdpd
seen och sjunga dr total. Bar a att ga denna kurs
gjorde mig kndsvag. Jag lovade mig sjdlv, att om
nagon skratt ode ut mig, skullejaggenast lamna
lokalen!
Nu efierdt drjag stolt over mig sjdlv. Inte for
att jag gjorde nan succt, utanfor attjaggick upp
4 ganger under helgen. Bar a det var en seger. Jag
vdxte i massor. Det har stdrkt mig och gett mig en
kick attjobba vidare.
Mitt mdl dr att en dag stdlla upp i klubbens
tdvling "Kvdllens Artist". Det var skont att kdnna dom andra deltagarnas stod. Vi har alia nagot vi behover forbdttra - ingen drju perfekt,
dven omjag kdnde mig ensam om denna rddsla
innan.
Av MariAnne Bogren

Povel-Ramel-konserten...
Som dom fiesta vet ska klubben arrangera en
konsert for att hylla Povel Ramel! Vi har utsett honom till "Arhundradets Gladjespridare" med var pressrelease, vilken dom fiesta tidningar skrivit om. Se pressreleasen har intill!
Vifickgora videoinspelningar medenskilda
framtrddanden, vilka vi sen fick beskada och
kritisera gemensamt. Otdckt, (Enligt Goran - en
ndra-doden-upplevelse!) - men vifick manga
skratt ocksa. Jag tror i alia fall att samtliga kursdeltagarefick en hel del matnyttiga tips pa kursen. Den ger dessutom ettypperligt tillfalle till att
lara kdnna varandra lite ndrmare i klubben.
Kan rekommenderas a det varmaste!
Av Lennie Zernblom

Povel sjalv har sett notiserna och skrivit ett
mycket varmt tackbrev till oss (jag laste upp det
pa arsmotet). Han har lovat komma - men ger
defmitivt besked nagon av dom narmsta
dagarna. Jag kdnner mej belt trygg - konserten
kommer att bli en panggrej!
Stenhammarsalen ar bokad - men skulle
inte Povel kunna komma till Goteborg - drar
vi ner lite pa krutet och kor konserten i ett
mindre format.

UkuleleKlubben (Goteborg) utnamner
Povel Ramel till "Arhundradets Gladjespridare"!
Povel har roat oss anda sedan 40-talet med en sanslos radda av latar,
revyer, radio- & TVprogram, filmer, bocker... En oslagbar kombination av
latskri var e / re vy makar e / entertainer / pianist / sangar e / forf attar e... Hans
racka av hits och tidlosa parlor ar enastaende! Helt enkelt varldsklass!
Vi vill bara saja: Tack, Povel, for all underhallning genom alia dessa ar!
:
Och vifrdgar oss, sonwifil
ga andra - Varjar du alii ifrdn?

Varfor hyllar UkuleleKlubben Povel Ramel?
Povel Ramel ar en av v£ra storsta favoriter i klubben, hans IStar passar
s& fantastiskt bra pa ukulele (han spelade sjalv ukulele som grabb!).
Vi ar ocksS stolta att vi fcitt en fin personlig kontakt med Povel. Otroligt...
Vi vill uppmarksamma hans monumentala storhet inom popularmusiken!
Apropd gladjespridare - ukulelen har en mdrklig formdga
att sldppa loss glddjehormonerna...

Povel Ramel konsert!
Gillar man Povel Ramel - har man ett utmarkt tillfalle i v&r
att avnjuta hans varv som sann ordbrukare och tonakrobat!
Den 27 maj arrangerar Ukuleleklubben en konsert, i Goteborg, kallad "Absolute Ramel - en smatt povelsk konsert for alia rameloida..."
Pa UkuleleFestivalen, den 29 maj i Slottskogen/Goteborg,
kommer det ocksa att bjudas pa Ramel-karameller...

