
Apropa "kvallens artist"...
Vi vet att det dr manga pa klubbtrdffen som skulle vilja ga
upp och delta i tdvlingen - men inte vagarl Se bara pa Karl-
Erik - det dr'ojde over tva ar innan han tog klivet upp pa
seen... och vann!Men visst dr det tuffi attsta ddrframme -
det kan manga intyga!Ndr enforlamande skrdck sprider sej...
munnen kdnns torrsomfnoske... man kdnner sej kndsvag...
Varfor i all sin dar utsdtter man sej for detta?

Men vad ar det vi ar si radda for egendigen? Att gora bort
oss..? Man kanske borde trana att vaga gora bort sej! T o m
LUtsas att man glomt av texten - och utbrista till publiken: "Oj,
si det kan bli!" - och fortsatta med glim ten i ogat.

E'tt annat bra satt ar forstis att forbereda sej noga, bygga
upp sjalvfortroendet med lyckade framtradanden for en mindre
publik. Sakta men sakert fir man rutin och sakerhet. Ovning
ger fardighet sajer man ju...

Men det miste finnas en langtan, en lust till att sti pi
seen! Tycker man det ar en fasa att hilla tal ska man fa" slippa!
Sen kan man bara konstatera att alia artister ar drabbade, mer
eller mindre, av rampfeber! Anders Eriksson (Galenskaparen),
som skulle spelapd UkuleleFestivalen '97 saflera ganger till mej i
telefon - Vad har jaggett mej inp£?Det kan kannas som en
trost.

Se "kvallens artist" som en mojlighet att testa litar for en
tacksam publik . Det ar viktigt for klubben, underhillande for
publiken och utvecklande for solisterna.

UKULCLEKLUBBEN
c/o Nimrod de Broen
Ovre Husargatan 35
413 14 Goteborg

Tel/Fax: 031-13 96 88
Infotelefon: 031-774 21 30
Postgiro: 4383241-9

Styrelsen 1999
Nimrod de Broen (ordf.).. 13 96 88

Mimmi de Broen (kassor) -"-

Ann Rudenbrandt (sekr.).. 9118 76

Peter Nilsson (led.).... 0705-573837

Lennie Zarnblom (led.) 0303-92771

Kent Schonstrom (suppl.) 94 84 80

Klubbtraffar
Jam & glam - 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.

Medlemskap
150:-/a"r. Inbet. - se ovan postgiro.

Medlemsformaner
10 % rabatt p& Gitarren & Gefab,

Skanstorget. 15% pS Harris Musik,

MolndaL^'sfl upp medlemskort.

UkuleleBladet
utkommer 6 ggr per Ir. Redaktor:

Nimrod de Broen. Bidrag mottages

med tacksamhetochjbrvdning(!).

UkuleleKlubbens Medlemstidning april '99 ftrg&ng 3

POVEL KOMMER!
Glada nyheter: Povel bekraftade iforra veckan att han kommer att narvara vid vdr

dag som annons ar inford i GP. Dessutom arrangerar Kulturtuben (After Shave
Galenskaparna) en Formby-afton, sondag30 maj kl 17p& Lorensbergsteatern.
UkuleleKlubben att upptrdda dar! Darforflyttar vi Picknicken, sondag kl 14, frdn
Slottskogen till Nackrosdammen. Vilka hogtidsstunder for en ukuleledlskare!

Klubbtrdffen i mars...
var lite annorlunda denna ging. Nimrod slapp
hilla i titarna denna gang - i stallet var det
Olivia och Peter som styrde och stallde med
den aran.

Imo & Olivia stod for den musikaliska "over-
raskningen" med sing, ukke & gitarrspel och
roliga historier.

Pi plats fanns P4(!) som spelade in klubb-
traffen som sands prel. fredag 15/4. Vi fick oxi
lyssna pi .en handfull litar frin den fardigin-
spelade CD-skivan j\lla var forundrade, for-
tjusta och forvinade!

"Kvallens artist" blev Karl-Erik som i allra
sista stund anmalde sej som tredje och
sista tavlande...//## kunde bara inte halla
sej - vann publikens gunst med ett frejdigt
och charmigt framforande!

Klubben passade oxi pi att tacka inspel-
ningstekniker Folke, trummisen Rustan
och basisten Claes-Hikan med varsin
glasskil.



Klubben vaxer stadigt...
I april passerade vi 90-strecket - 91 medlem-
mar ar nu med i UkuleleKlubben. Och fler
ar pi ging... Jag trodde sjalv an vi skulle tap-
pa ett tiotal av dom som inte synts sd mycket
pa klubbtrdffarna - men det visade sej att dom
fiesta dnda ville vara kvar. Roligt!

Det ar fortfarande fler "gubbar" an tjejer
men tjejerna kommer starkt... (fordelningen
58/33).
Nu ar fragan - hur stora vill vi bli? Vi har
tagit upp detta i klubben forut - och sagt att
si lange det inte ar nigra problem -gor vi det
inte heller till ett problem! Nu har viju oxa
en storre lokal (Kustens Hus). Men styrelsen
tycker and! att gransen gar vid 100 med-
lemmar (det blir for tungrott & familjara
kanslan kan aventyras)

***?*&

Povel-biljetter...
Tack, alia ni som bestallt (totalt 127 biljett-
er) och betalt for Povel Ramel konserten 27
maj. Ni som har satt upp er pi fler biljetter
fir dessa. Betala in pa samma satt som tidi-
gare - si snart som mojligt!

Releaseparty...
Tack, alia ni som bestallt och betalt in till
klubben for CD-skivor (200 bestallda!). Det
gar bra att bestdllafler... I maj far vi vira
skivor och firar detta med ett Release-party
med sprattelvatten, snacks, mingel & musik
Vi startar telefonkedjan nar skivorna ar pi
ging! Marie & Carina ar vardar.

Formby-traff...
George Formby Society har traff - fredag 23
april kl 19, Forsta Linggatan 32. Info: Jonas
Svensson, 0303-10288.

Skagen-resan installdl
p g a for fa anmalda. Vi forsoker en annan
gang nar det ar lite lugnare...

Enkat '99...
Som brukligt pi apriltraffen - fir medlem-
marna tycka till om klubben... Vi delar ut
enkaten pi klubbtraffen. Funderapa om du
har ndgrajbrslag till forbdttringar...

Uke Fest hos Kent!
Lordag 12 juni kl 14 i Lindome.
Ta med mat (vi grillar), uke, glatt humor.
Dryck for torrkan i halsen (efter all sing).
Vi bjuder pi valkomstdrink, kafFe & kaka, ett
dopp i poolen (om vadrets makter gillar oss).
Dagens skamtdopp (premieras!)
Hjartligt vdlkomna!

Kent & Brittis Schonstrom
Tel/Fax: 948480. Anmalan senast 7 juni.

Vagbeskrivning: Kor E6:an, avfart IKEA-motet -
mot Lindome. O. Hallesiker Korsning skylt:
Hallingsjo 22, Hallesiker 6. Vanster 6 km
Greggered 2, vanster forbi skolan. Benarby 4 -
h6ger. Ca 1 km vanster. Skylt: Ukulele vanster.

Medlemsintervju med Jonas Svensson, medlem nr 43

Jonas - enfargstark Formby-fantastl
Anda sedan mars '97 da Jonas steg in i vdrmenpa en klubbtrdfffor att berdtta om instrumentet
ukulelebanjo &sina kontakter med George Formby Society i England har han varit en av dom
aktiva i klubben - alltid sprudlande av skratt och energi. Han dr med i festivalkommitte'n och
sedan februari '99 kapellmdstare for UkuleleBandet! Jonas har det mesta i Formby-vdg: 33
CD:s + 20filmer (samtliga utgivna!), fotos, tidningsklipp... Han startade George Formby So-
ciety i Sverigel998 och bl a hjdipt Anders Eriksson att fa en nytdndning medsitt ukulelespel!
Jonas dr en av dom fa i klubben som skriver egna latarl Han vann t om kompositorstdvlingen i
G. F .S. i Blackpool '97 med "Here come the vikings ". Pa CD-skivan spelar han en intressant,
lite disharmonisk I4f- "Wula Lou"./ff-. • ^ v.̂ .

?}& ̂ ': 'i\ betyder klubben for dej*. ?
w- Ett forum for att traffa likasinnade, skapa nya

kontakter och vanner. Det ar skoj att sitta i sin
kammare och "gnida" - men roligare att gora
det i sallskap av andra.

Anders Eriksson..?
Jag fick kontakt med Anders i samband med
UkuleleFestivalen'97 (Jonas hb'll i Formbyaft-
onen och dar visades en hdrlig videokavalkad av
Formbys filmer.Dessutom underhblls vi av Ray
Neals artisteri och Bernhard Youngs personliga
berdttelser om Formby. Bade Anders dr Claes
Eriksson satt i salongen....Hur kanns det att bli kapell-

mdstare..?
Bara roligt! Det ligger mej varmt om hjartat att
arrangera - en utmaning att "ukulelisera" litar
for UkuleleBandet... Vi ska ha roligt och spela
bra litar. Men vi miste oka repertoaren rejalt!
Slipa bort kantigheter, forbattra singen och text-
ningen. Lite mer ordnade grupperingar. Det ar
ju roligt nar litarna verkligen sitter!

Hur blev du Formby-friilst..?
Nar filmerna gick pi TV pi 60-talet tande jag
inte direkt... Men pi senare ar fick jag lina en
Formby-skiva av en kompis. Si hittade jag sjalv
en CD-skiva och tyckte musiken var jatterolig!
Och sen barade det rullade pi...En slakting i
London anmalde mej till G. F. S. Fick brevkon-
takt med Bernhard Young (en legendar i Formby-
kretsar - kompis med Formby sjalv).

Jag halsade pi Bernhard i juni '96 i samband
med ett besok pi ett G. F.Convent - fick kraftig
mersmak. Var over igen i September - sedan dess
ytterligare tvi ggr (da i salhkap med andra med-
lemmar fran UkuleleKlubben).

Anders Eriksson spelar for Jonas och Nimrod -97

Jag hjalpte Anders med inkop av ukulele-
banjos i England (han har nufem stl). Han
har nu fatt en nystart genom nya litar (han har
fatt brorsan att skriva nya texter pi Formby-
litar). Han har lart sej nya komp & rytmiska
figurer - mer Formby-likt. Frin att nastan ha
stagnerat i sitt ukulelespelande - ar han nu helt
besatt!

Intervjuare: Nimrod de Broen


