Hdlsningar fr&n ]anet:A
I
Hello from Holland to you all
and thanks again for a great
week-end in Gothenburg. I'm
afraid we 'II have to come back
soon! Keep plonking. Janet.

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

Hdlsningar fr&n Andy:
„*** Thank you... We enjoyed our visit
immensely...May I also congratulate
you all on your wonderful organisation and performances on Saturday.
It was a great pleasure to take part in
such a superb event...Best wishes to
you all. Andy.
PS. I enjoyed your CD - well done!
(aven Bill har halsat med samma
positiva kommentarer)

Tel/Fax: 031-13 96 88
Infotelefon: 031-7742130
Postgiro: 4383241-9
Styrelsen 1999
Nimrod de Broen (ordf.).. 13 % 88
Mimmi de Broen (kassor) -" Ann Rudenbrandt (sekr.).. 9118 76
Peter Nilsson aed.).... 0705-573837
Lennie Zarnblom (led.) 0303-92771
Kent Schonstrom (suppl.) 94 84 80

Klubbtraffar

Jonas skriver om UkuleleBandet...
UkuleleBandet representerar klubben genom att spela pi diverse
tillstallningar. Bandet traffas en gang i minaden (var & host) for
att repetera. Ca 20 medlemmar ar aktivt involverade. Rep-lokalen
ar Kustens Hus med Fiskhamnsgatan (Morgans reklamfirma Tack, Morgan!) som ett trevligt alternativ.
I sommar har vi haft 13(!) spelningar bl a pi Liseberg,
Goteborgsvarvet, Goteborgskalaset...
Vart vi an kommer mots vi av entusiasm (trubadurer och
dragspelare tycks finnas 15 pi dussinet men ett ukuleleband fir
man nog leta djupt efter. Virt instrument och vira litar sprider
gladje och munterhet. Som vanligt forsoker vi fa med bokade
spelningar i UkuleleBladet (se Agendan) - vi tycker det ar kul
med lite stod frin "vira egna".
UkuleleBandet bokas genom Jonas, 0303-102 88 eller 0705-86
6986

Fler tjejer till UkuleleBandet!
Nu ar det ca fern tjejer i bandet - vi vill garna ha nigra till! Ar du
intresserad - ta kontakt med Jonas (se ovan).

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.

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

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

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

UkuleleKlubbens Medlemstidninx

sept "99 Arg&ng3

Oj) oj) oj! Vilken festival!
Fyra fantastiska dagar i slutet av maj... Det borjadepa torsdag med en sagolik kvdllpa
Stenhammarsalen medftrestdllningen "Absolute Ramel" foljt av UkuleleParad med spex
och spelpa Avenyen (fredag). Pa lordag var detfestligt, folkligt och jullsatt pa festivalen i
Slottskogen och pa sondag deltog vi i Formby-galan pa Lorensbergsteatern. Vilka hogtidsstunder for en ukuleledlskare!

BraksucceforAbsolute
Ramel!
Tank att vi grejade det! Tank att allt klaffade!
Tank att UkuleleKlubben fick gora denna
konsert med Povel Ramel i salongen! Dessutom overraskade Peter Harryson med recitation av Grasankling Blues och Uno Myggan
Ericsson som hyllade med en rolig dikt.
Hyllningsforemilet sjalv sag bade road och
rord ut.
Publiken (fullsatt salong=400 pers) var eld
och ligor efter konserten.Dom utbrast spontant: Det btista vi sett pa ar och darl
Vi miste erkanna - det handlade mycket om
nyborjartur... Men visst hade vi tankt till,
andrat, kastat om och andrat igen...
Konferenciern Annika Lindhe holl ihop programmet mycket elegant. Duktiga musiker
med blisarna som "gradde pa moset". Totalt
var det drygt 50 personer pi och bakom seen.
Alia artister gjorde fina insatser men sarskilt
roligt att ramel-fantasterna Kent & Ola gick
hem sa hos publiken med sitt nummer: Ittma
Hoah. Publiken skrattade hysteriskt...

Povel tackar och sjunger efterftt (till ukulele)
sin specialskrivna text: Tack! Tack! Tack!
Sup^ri (100 pers) efter forestallningen - pa
Villa Viktor Rydberg blev en hojdare.
Povel var pi ett strSlande humor och gjorde
aven har ett bejublat "nummer". Med pa
konsert och sup^ var oxa Povels artistkompisar Tomas von Bromsen, Charlotte
Strandberg och Sven Olsson (gitarrist) bjudna av klubben.
Tack, alia ni som bidrog till denna oforglomliga kvdll!
Som Kent sa veckan efterat: Nu kan man
do med ett leende pa lapparna...

Festivalen i Slottskogen

Tack fir uppvaktningen...

Om var forsta festival ('97) var lyckad si
var denna klassen battre! Allting var faktiskt
battre: tempot, ljudet, konferenciern, dekoren...En met sammanhillen och "renodlad"
festival. Artistparaden var en harlig blandning med kanoner som Anders Eriksson,
Mikael Neumann & Bo Maniette.
Dessutom artister (2 st) fran Holland!
Den som imponerade mest var Andy Eastwood fran England. Vilket profFs! Vilken
komp-teknik!
Vadret var toppen - lagom varmt och
publik i massor - betydligt fler an '97!
Vilken harlig avslutning - med alia artister
pa seen och publiken med i "Oh, when the
saints" - rena gospelstamningen!

Tack, alia i klubben for er gava och uppvaktning till mej pi min 50-irsdag. Det handgjorda CD-skipet star tjusigt vid soffan!

Efterfesten...
pa Kustens Hus blev en makalos upplevelse festen ville aldrig ta slut.Tjusig dukning, god
mat, 6l- & vinbar...UkuleleLadies underholl
med skonsang, snapsvisorna duggade tatt
och sa smaningom satte en spontan "oppen
seen" iging! Engelsmannen och hollandarna
var sarskilt flitiga.

Markus gifte sej i augusti!
Mikael Neumann - kompadav husbandet ,1
Rustan dr Claes-Hdkan

S6ndag30 maj:

med sin Pernilla. UkuleleKlubben gratulerar
och lyckonskar!
Glada vinnare ifodral-faraden: Tage drLennartmedsina bidrag: "Alskarinnan"dr "Konet"

Osregn - picknicken installd! Att trottheten
var utbredd i leden pa festivalens fjarde dag
marktes pa Formbygalan dar UkuleleBandet
deltog med tvi litar. Det var synd att vi inte
kunde visa var normala klass. Desto roligare
att Anders & Claes Eriksson ville "hanga pa"
festivalen med denna gala dar Jonas var konferencier tillsammans med Anders.

Klubbtraffen i april...

Release-partyt...

Som brukligt i april far medlemmar tycka till
om klubben, komma med fbrslag etc.
Totalbetyget for klubben blev hogt: 4,75 i
snitt (betygskala 1-5). '97: 4,3 '98: 4,6

Maj minad var en intensiv period for klubben. Innan festivalen hade vi releaseparty for
var CD-skiva med mingel, snacks, bubbel
och orongodis fran skivan Tidningen Arbetet
passadepd attgora reportage om klubben. Det
blev helsida + bild p& forsta sidanl

Hjdlp oss att sdlja...
Vi har fltt mycket berom for skivan - vi har
salt ca 300 skivor. Nu vill vi ha din hjalp!
Salj till vanner & bekanta! Nytt! Kvittera ut
t ex 10 skivor och redovisa i efterhand!
Hdmta skivor hos Mimmi 6* Nimrod.

slog deltagarrekord - 45 st! Fodralparaden
blev en stor succ^. Att si manga (8 st) bide
killar och tjejer hade sytt och knapat
hemma... Det hela mynnade ut i en stor
show - publiken hade hjartligt roligt.

Grillfesten hos Kent...
i Lindome blev mycket lyckad. Varden sjalv
var pi ett strilande humor! Sing och musik
till sent pi natten. Tack, Kent!

Enkaten...

E-mail adresser...
I enkaten foreslogs att vi skulle komplettera
adresslistan med e-mail! Ni som vill fa med
er E-mail-adress i nasta medlemsforteckning
- skicka er adress till Ann:
VCC1. ANNLR^MEMO.VOLVO. SE

Annika dr Carina - tvfl, nyblivna medlemmar

Ukulelekurser i host...
Medborgarskolan har fltt minga anmalningar till nyborjarkurs - si det blir tvi grupper!
Ukulekkurserna harfttten "blankare"p&
forsta sidan i studieprogrammet!
Dessutom har jag helgkurser i harmonilara
(2-3 oktober) och Sti-pa-scen-kurs (16-17
oktober).

Ekonomin...

Kvdllens artist blev Kent dr Ola som sjo'ng
Povel Rameh "Hogt uppe pd berget"

Vi har satsat stort i in CD-skiva, Ramelkonsert, festival Agne (var revisor) hiller pi
med halvirsbokslut.Sagas kan dock att
Ramel-konserten gick nastan jamt upp.
Festivalen gav ett ordentligt plus (vi silde
letter for itskilliga tusenlappar!). CD-skivan
ar fortfarande pi minus - vi miste salja ea
300 skivor till innan det gir jamt upp.

