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I huvudetpa en sekreterare..
Nimrod de Broen, en man pi Kelt ratt vag. En man vi ska
vara stolta over att fl ha som ordfbrande i vir klubb, en
otrolig eldsjal.
Vi som ar med i styrelsen ser vilket enormt arbete han
UKULELEKLUBBEN
lagger ner for oss, alia medlemmar och klubben. I hans
huvud surrar UkuleleKlubben dag som natt. Det ar inte bara c/o Nimrod de Broen
arbete utan kreativitet, intiativtagande och ansvar ocksa. Till Ovre Husargatan 35
413 14 GSteborg
vara styrelsemoten kommer han val forberedd, full av ideer
och en hel lista pi saker som ska planeras.
Tel/Fax: 031-13 % 88
Infotelefon: 031-774 2130
Jag som sekreterare och darmed protokollforare har ibland
svart att hanga med! Ibland undrar man, HUR ORKAR
Postgiro: 4383241-9
KARLN!!!
Styrelsen 1999
Kraften och gladjen hamtar han frin vir respons, uppskattning, applader, en klapp pi axeln. Vi maste vara radda Nimrod de Broen (ordf.).. 13 % 88
om och varna om hans gladje och stolthet over UkuleleMimmi de Broen (kassor) - " klubben!
Ann Rudenbrandt (sekr.).. 9118 76

Ann
Manadens citat: "Bit aldrigsa rikpa vettattdu blirfattigpa
hjarta". (O. Ludvig)

Peter Nilsson (led.).... 0705-573837
Lennie Zarnblom (led.) 0303-92771
KentSchonstrom(suppl.) 948480

Klubbtraftar
Jam & glain - tredje torsdagen kl 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
p£ Kustens Hus.

UkuleleKlubbens Medlemstidning

kvall, daribland nigra nya ansikten, dessutom
unga tjejer! "Medelildern i klubben sjunker
drastiskt" hordes nigon glatt utropa. Minimi
och Lennie, kvallens malajer, serverade en fantastiskt god smorgastarta. Ndgra medlemmar
var oroliga att det inte skulle rdcka till dom, dvs
dom som inte hade anmdltsig... Si snalla, for
malajernas skull, ring och anmal er!
Nimrod bombaderade oss med information
om det som ar pi gang. Vart ska detta sluta?
Tank, allt detta ar vi delaktiga i och far vara
med om.
Kvallens overraskning Karl Gunnar Malm
spelade gitarr, sjong och diktade i Povel
Ramel-anda, till minga skratt och applider.
Jonas presenterades som ny kapellmastare
for Ukulelebandet och som "stafett pinne"
overlamnade Nimrod en stamapparat och en
metronom. Lycka till Jonas!

Ann

Medlemsformaner
10 % rabatt pa Gitarren & Gefab,
Skanstorget. 15% p5 Harris Musik,
Molndal.V/sfl upp medlemskort.

UkuleleBladet
utkommer 6 ggr per ar. Redaktor:
Nimrod de Broen. Bidrag mottages
med tacksamhet ochjbrvdningd).

Som alia vet hander det minga och stora
saker framover i klubben. Darfor tar 6vriga styrelsemedlemmar tillfalligt over
ansvaret i mars forUkulelebladet och
klubbtraffen. Nimrod kan di agna sig it
andra saker i klubben (CD-skiva, PovelRamel konsert, Festival...).
Ann

Nimrod & Folke hollar ljudet...

CD-skivan.

150:-/Sr. Inbet. - se ovan postgiro.

J
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Forra klubbtraffen... Nimrod tar time-out!
Harligt! 36 medlemmar kom denna torsdag-

Medlemskap

V

lifcv

m
Anita dr Jenny> tva nykomlingar i klubben.,.

Inspelningen borjar lida mot sitt slut och
den 18 mars gor vi vir sista inspelning.
Det blir en "KANON-CD"! Vi har tjuvlyssnat lite och det liter verkligen bra! Det
har varit bide larorikt och fantastiskt
roligt att fl vara med om detta, och jag
tror nog att alia ni andra som varit med
tycker det samma.
Vir inspelningstekniker, Folke Holmqvist, kommer till klubbtraffen den 25/3.
Di spelar han upp litarna for oss.
Mimmi

Medlemsintervju medlmo> medlem nr 70:

Paminnelse.

Festivalen narmar sig...

Alia ni som vill bestalla CD-skivor - ring till
klubbsekreteraren, Ann 031-91 18 76, si
skriver hon upp er pa bestallningslistan.
Anvand sedan bifogat inbetalningskort, och
betala in i fbrskott senast 31 mars.
CD-skivan kostar 100:-/st.

Snart ar det bara tvi minader till UkuleleFestivalen 27-30 maj! Festivalen borjar pi torsdag
med Povel-Ramel-konsert i Stenhammarsalen.
Pi fredag ar det UkuleleParad pi Avenyn, pi
lordag UkuleleFestival i Slottskogen och sondag em ar det picknick i Slottskogen.
Vi ska snart satta artistprogrammet, affischen
ska tryckas... Vi har gladjande fltt nigra nya
sponsorer frln medlemmars initiativ - men vi
behover fler! 15 april skall sponsorerna vara
klara.

/ 7 00. -

Biljetter tillPovelRamel-konsertent
Vi har reserverat 2 biljetter till varje medlem (150:-/st). Vill du utnyttja dom, betala
in med bifogat inbetalningskort senast
31/3. OBS! Glom ej att skriva ditt namn.
Vill du ha fler biljetter - ring till Ann.
Mimmi

En utitriktad, lattsam och mycket valorganiserad klubb. KlubbtrafFarna tycker jag ar baia
roliga, men ocksa larorika! Att det fortfarande
ar overvagande "gubbar" i klubben tycker jag
bara ar kul, eftersom jag dagarna i anda jobbar
len kvinno-varkT...

Karl-Erik, Hdkan dr Nimrod stepper loss.

FODRALPARAD

Ukulelelarare i host?
Det ar stor "risk" att det blir ukuleleboom i
Sverige efter klubbens framfart i vir.
Medborgarskolan forbereder sig for minga
ukulelekurser i host. Darfor ordnas det en
utbildning 24-25 april i Goteborg och 8-9
maj i Stockholm.Ar du intresserad? Ta kontakt med Nimrod eller Medborgarskolan.

Hur dr din ukulele kladd nar ni dr ute och gar?
Lagger du den i en Billhdllspdse, eller ligger den
nentucken i ettfack i din vaska.

*,

Under det sista ftret har det kommit mdnga tjejer till klubben, mycket tack vare
"ukulele- ambassadbren"Eva Olivia. En av dom arlmo Ohlsson, som liteforsiktigt
smugitsig in i klubben. Men hon dr, trots sin forsiktiga framtoning, en mycket stark
musikalisk profiL Imo skriver egna Idtar och oar har hon definitive en ddra...
Bla har hon tonsatt dikter> som hennes elever har skrivit (Imojobbar som l&g- och
mellanstadieldrare\Ett resultat dr kassettbandet "48 - 49, L&tarfor Stora dr Sm&".
Jin av Idtarna dr "Le Lero"som Mimmi &Nimrodsjongp&
I UkuleleFestivalen '97. Hon inspireras mycket av afrikansk
och kubansk musik - men gillar dvenjazz. Hennes drom
dr att en g&ngfH skriva musik till en barnopera!

Vad tycker du om klubben?

- ett virtecken sa sakert som nigot -

Ingrid, Ann & Man-Anne framfor mikrofonen.

Into - en musikalisk
bevavninvsom villmer...

Eller har du sytt ett egetfodral som speglar din
personlighet? Har du ettfodral i leopardtyg eller
ser det ut som en dalmatiner? Pd ukuleleklubbens
apribnote har du chansen att visa upp dittfodral i
vdrensfadralparad!!
Tillsammans med ditt egenhandigt: tillverkade
ukkefodralparaderar du overscenen och en jury
(omutlig naturligtvis), bedomer ditt tdvlingsbidrag
utifran kriterierna:
- orginalitet
- avspegling av din personlighet
- detaljrikedom (handtag, stangningsanord-ning
m.m)
Bdstafodral (Best in Show) vinner ettpris!
Satt i gang och sy, Idtfantasin blomma...
Margareta

CD-skivan...?
Hur kom ukulelen in i din liv?
Det ar egendigen EvaOlivia som "bar skulden" till detta. Hon forsokte locka mig att
borja spela. Vi har kant varandra i manga ar
och har spelat gitarr och sjungit mycket tillsammans (pi krogar, bibliotek, i kyrkor och
pidaghem).
Hur som heist, si satt vi nlgra stycken i
Margaretas (medlem nr 60) vardagsrum.
Nagon borjade sjunga pa "Okanda djur".
Det lat nastan som om texten handlade om
ukulele... Ide'n foddes, jag och Margareta
skrev en ny text (en hyllning till ukkenl).
Vi upptackte att vi arbetade valdigt bra
tillsammans. Resultatet blev "Ukulela Mera'
(kommerpd, CD-skivan). Det var da jag inslg
att jag nog miste lara mig att spela ukulele.
Mitt nya instrument blev verkligen en kick
for mig. JATTEKUL! Jag fick en helt ny
repertoar pa kopet med tufFare latar.

Det ar modigt! Men jag tycker att id£n ar kul
och det ar ju ett roligt minne for klubben.
Inspelningen var rolig och vad snabbt det gick!
Det gick mycket lattare an vad jag trodde (jag
har varit med om inspelningar forut och det var
annorlunda...).
Vi tjejer har lagt ner mycket tid pa att trana
och" fmslipa" vir lat wUkulela Mera". Jag vill
sarskilt tacka Lena Larsson (sing- och teateriarare), som har hjalpt oss med de vackra
stammorna. Tack, Lena!

Malsdttning med ditt ukkespel?
Visst skulle det vara kul om man nan gang
vlgar ta fram ukken och wdra" en lit. Jag har
tankt att jag en gang ska stalla upp i "kvallens
artist". Framfor allt si vill jag sprida det bland
barn och ungdomar i skolorna. I Danmark har
lararutbildningen ukulele pi schemat! Kanske
for lararhogskolan att ta efter..?
Intervjuare: Mimmi

