SvendAsmundsen...
virtues i varldsklass pi fiol. Jag och Ola traffade Svend i juni
nar han spelade pi Dahlheimersfestivalen for 7:e aret i rad.
Han ar ett fenomen, 83 ar men ser oforskamt pojkaktig ut och som han spelar... Svend har sagt: Jag har vdrldens finaste
ukulele! Efrer konserten tog jag mod till mej och fragade jag
hur det egentligen forholl sej...
Han berattade att han 1933, 17 ar gammal, for pa cykelsemester till Tyskland med en kamrat. Di kopte han en
ukulele for 25 Dkr och. Han skrattade och sa:jagsattpa
bakre sadeln och spelade ukulele (det var ndmligen en tandemcykel).
Jag berattade om UkuleleKlubben & Festivalen Han blev
klart fort just - skrev sin autograf pi "Kandis-ukulelen" (ddr
dven Povel Ramel, Peter Harrysont Anders Eriksson, Bo Maniette dr Mikael Neumann trang). Han fick oxi var CD-skiva.

UKULELEKLUBBEN
c/o Nimrod de Broen
Ovre Husargatan 35
413 14 Goteborg
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 Rnbuderandt (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).

PS. Ni minns val SweDanes: Sven, Ulrik Neumann & Alice Babs.
Dom anvdnde ofta ukulele i sina shower. Dam var oxd oerhb'rt
populdra i USA! DS.

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

Sodra Bergens Balalajkor...
Medlemskap
en ensemble som har funnits anda sen 70-talet. Mimmi och 150:-/ar. Inbet. - se ovan postgiro.
jag sag dom pi visfestivalen i Falkenberg i somras. Dom gjorMedlemsformaner
de ett harligt framtradande, sjong och spelade ryska folk15 % rabatt p£ Gitarren & pS Harris
singer. Balalajka och ukulele har enju en delgemensamt...
Labans ukke-sajt...
Olivias son, Laban, har gjort en hemsida pa Internet som
manga har uppmarksammat. Dar har han bl a skrivit om
UkuleleKlubben och festivalen. Tack, Laban for PR!.
Vill du titta pa hans hemsida? Http://www.ukulele.nu

UkuleleKlubbens Medlemstidning
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Och vadgor vi nu..{
Efter den fabulosa framgdngen med vdr festival i fir - med Povel-konserten och allt infann sejfrdgan: Vadmnar vipd ndstagdng?
Kring vaaeller vem ska vi bygga upp en program liknande "Absolute Ramel" i Stenhammarsalen? Teatern redanvokad31 maj 2001! Hur kan vi forbattra festivalen i
Slottskogen? Hur ska klubben utvecklas..?

Stenhammarsalen...
Det finns nagra sjalvklara favoriter som vi
skulle kunna bygga upp ett program kring:
Owe Thornqvist, Lars Berghagen, Robban
Broberg... Men ett namn kanns and! starkare
an andra - Hasse-4-Tage! Visst skulle det vara
inspirerande att fl gora ett program med deras
material - med Hasse Alfredsson i salongen.

Forra klubbtraffen...
i September - valbesokt (drygt 40 medlemmar)
och trevligt som vanligt. Det var eftersnack
fran festivalen - bl a var Annika Lindhe (rosad
konferencier pi "Absolute RamelM & UkuleleFestivalen). Vi spelade igenom manga gamla
klubblatar - och en ny blev poppis: "Yllevisan"
Bom-chika-bom...

Kvdllens artist blev Annika: "Lisglynsglot".

Vad vitt vimed klubben..?
Det har gatt rasande fort med klubbens
utveckling - 103(1) medlemmar i host.
Hornstenar ar trafFarna, UkuleleBladet,
UkuleleBandet & Ukulele Ladies och si
festivalen forstls. Vi miste andi friga oss:
Vad vill vi? Vart ar vi pi vag? Hur ska vi
fornya oss?

Varfor medlemsstopp?

Musik. 10% p£ Gefab, Skanstorget.
Visa upp medlemskort.

Nu ar gransen nidd - det ar trikigt men vi
miste infora medlemsstopp och kolista!
Klubbtraffarna svaljer inte mer an 50 personer - vi vill heller inte bli for stora och
riskera att tappa den familjara kanslan vi
har i klubben. Nya ukuleleklubbar bildas?

UkuleleBladet
utkommer 6 ggr per ar. Redaktor:
Nimrod de Broen.Bidrag mottages
med tacksamhetochjbrvdning(!).

Lars Lundgren underhollpd dragspel!

Novembertrdffen

andradl

P g a dubbelbokning i Kustens Hus ar
klubbtraflfen i november framflyttad en
vecka - till torsdag 25 november!

CD-skivan...
Jag lyssnade nyligen pi skivan igen - och jag
blev riktigt imponerad! Jag har tidigare letat
smafel (och visst fmns dom...). Men helhetsintrycket ar and! jattebra. Vilken variation!
Vilka bra l&tar! Vilken spelglddje!

W

Klubbens Formby...
Pi novembertraflfen utser vi klubbens
Formby/Tavla med en Formby-lit - det
galler att spela och sjunga si likt orginalet
som mojligt! En jury utser vinnaren! Ldgg er
i hdrdtrkning...

UB spelade i Skovde...
Den 26 September spelade UkuleleBandet
pi ett kopcentrum. Vi gjorde "nedslag" i
gallerian, i affarer - vi t o m spelade uppoch nerfor rull-trapporna! Hojdpunkten var
andi resan hem med tiget - vi jammade hela
vagen till Gote-borg. (SJ, SJ, gamle van...)
Tage spelade snatter-pinnar som en besatt
(vilket underbart rytminstrument!).

UkuleleBandet &kerp£ lager...

Arets julklapp.. ?
Premie! Salj 10 CD-skivor - tjana 200 kr!
Tack, alia ni som hjalper till att salja skivan men det gir fortfarande for trogt.
Darfor har styrelsen beslutat: medlemmar
som saljer 10 st skivor fir 200 kr i
saljpremie! Salj ytterligare 10...Erbjudandet
galler 15/10-31/12 1999.Pris: lOOkr/st.
Vi sitter med ett lager pd 600 skivor = 60.000 kr!
Vi kan ha roligare fir dompengarna... Kawke till
en ny CD-skiva om ndgra dr!
Tanken ar oxd att klubbens artister/kompositorer
textfirfattare - sd smdningom skallfi ndgon ersattningfir sina bidrag.

till Gribo den 6 - 7 november. Forutom att
vi ska ha kul ska vi oxi forsoka att utveckla
bandet ytterligare. Mer finesser! Fler paradnummer!

UkuleleKlubben i TV!
Det har varit reportage i ir om klubben i
GP, Arbetet, Aftonbladet (" blankare" i DN
& SvD), radioreportage i P4, City 107,
nyhets-inslag i Vastnytt (TV 2). Vadfattas?
Jag tror stenhirt pi att UkuleleKlubben
skulle gora succe* i TV - invadera ett underhillningsprogram dar vi kan spela, sjunga &
spexa... Ett problem dr att det knapptgors
ndgra direktsdnda nojesprogram Idngre! Men
detfinnsju Caft Norrkoping...

"I love coffee, I love tea..." - Ukulele Ladies imponerar igen...

Mer om Absolute Ramel...
Ett magiskt Ogonblick! Ndr vi(UkuleleBandet) stod darpd seen och vdntadepa att
riddn skulle gd upp - oroliga som galopphdstar in/or start. Vi horde publiken sorla ddrute.
Sdgick rid&n dntligen upp - detfanns ingen Stervdndo... Vi badade i scenljus och orkestern
borjade spela. Vi bdrjadepH vfirforsta l£t:"Det Gamla Gdnget"... Vilken hdrlig upptaktpd
konserten det blev - uppbackade som vi blev med bl&s och alltl

Hur det borjade...

L&tarna...

Klubben delar ju ut priset som "Arets Gladjespridare" pi varje festival ('97: Mats Ljung).
Med anledning av millenniet kom jag osokt
in pi epitetet Arhundradets Gladjespridare.
Direkt dok ett namn upp -Povel Ramel!
Vi skrev ett pressmeddelande: UkuleleKlubben
hyliar Povel Ramel... (1/1 -99) till tidningarna uppmarksammades av minga aven av Povel
som direkt skrev ett varmt tackbrev .

Vi hade massor av fina litar att valja bland.
Povel harju skrivit 980 Ifitar! Det var svirt att
valja - si minga fina litar vi valde bort! Men vi
ville ju inte bara ta med dom mest sjalvklara vi ville garna overraska oxi! En del litar var
t o m for svira. En konsert med tvi akter,
drygt 1, 5 tim lingt, kandes lagom - inramad
av "Povel pi skiva" som in- och utgingslitar.

Forberedelserna...

I UkuleleKlubben fanns flera artister (UkuleleBandet, Nimrod, Olivia, Kent & Ola &
Lars) som var aktuella. Men vi behovde fler
som kunde komplettera/bredda konserten!
Jag sokte med ljus och lykta efter lampliga
artister och fann att det ar inte minga som
har Povel pi repertoaren! Jag testade nigra
artister som inte holl - nigra var inbokade for
annat. En artist som forst tackade ja - var
Jorgen Mornback!

Vi hade ju en fin brevkontakt med Povel sen
'97 och vi fick t o m gora en intervju med
honom iret senare. Det finns flera i klubben
som har Povel pi sin repertoar. Vi trodde att
det skulle kunna bli en bra forestallning - vi
kunde ju inte klaga pi kvalite'n pi litarna ...
Steget kandes stort nar vi bokade Stenhammarsalen (Vilken hdrlig teater!). Klarar vi att
sti pi scenen utan att fa slag?

Povel-grupp...
En planeringsgrupp bildades: Nimrod, Olivia,
Lars Persson som snart kompletterades med
Claes-Hikan ochHarald & Anki. Vi borjade
skissa pi konsertupplagget... Vi ville si garna
gora en fin forestallning som visade Povels
storhet och visa hur bra hans litar passar pi
ukulele! Sen hoppades viju att Povel skulle sitta
i salongen - men vifick inte definitivt klartecken
frdn honom forrdn i april.

Artister..?

Men vi fick ihop ett bra startfalt med In Vocatio, Artillerisextetten, Vastkvarten, Karin
Blennermark, Per Andersson. Sedan kryddades
artistuppbidet med Peter Harryson och Uno
"Myggan" Ericsson!
I salongen satt vanner till Povel: Charlotte
Strandell, Sven Olsson, Thomas von Bromsen
med fru. UkuleleKlubben bjodpfi, biljetter och
supt efter at...

Povel Ramels klassiska hits som jag flu Idna av
Kent. Jag harju alltidgillat Povel men detta gav
Min tanke var att vi inte skulle ha nagon konen ny insikt - Vilken kvalitt! Vilka texter! Vilka
ferencier - utan i stallet skulle musiken tala.
melodierl]ag blev alldeles tagen. Men samtididigt
Tack och lov blev det inte si - de andra i gruppblev jag mycket lugnare infor arrangemanget en forstod battre... Harald & Ancki kande
genomlyssningen ^wndmligen manga ideer...
Annika - och visst gjorde hon en ovardelig
insats! Band ihop programmet fint med fmess
och humor.

Konferencier.. ?

Orkester & kor..?
Vi insig snart att vi behovde en komplett musikalisk uppbackning med bias & kor... Tack
vare Claes-Hikans musikkontakter fick vi
snart ihop ett band - med bas, trummor, piano och gitarr. I elfte timmen raggade vi ihop
en kor. Vi fick ett fornamligt bias - fyra man
som tillhor Vastsveriges basta - och den ansedde Erik Norstrom som skrev arren.

I april borjade bandet repa hemma hos ClaesHakan i Floda - och i maj hade vi tre rep med
samtliga artister. Dar fick vi fin hjalp av Lena
Larsson och Ake Edefors.

Hjdrnspratt...
Visst har vi arrangerat konserter, festivaler...
Men and! - detta med "Absolut Ramel"
kandes storre. En kansla av - "once in a lifetime..." Konserten fick bara inte misslyckas!
Med forhoppningsvis Povel i salongen, kanske
TV och tidningar pi plats...
Jag har aldrig varit med om nat liknandel I vintras ndr jaggrubblade pa uppldgget av konserten
borjade jag plotsligt vakna tidigtpa mornarna med hjdrnan ifull snurr. En morron vaknade
jag tidigare an vanligt - halvfyra. Ingen idt att
forsbka somna om. I stallet gick jag upp - satte pa
mej horlurarna - lyssnade pa CD.-samlingen

herrar - POVEL RAMEL! (Samtidigt ska en
spotlight tdndas och riktas mot Povel). Men inget
hdnder - vi kisar och forsbker hitta Povel... Da
reser sej Povel sakta upp - mitt i salongen! och
mots av danande applcider fran publiken.
Povel sag verkligen rord ut.

Nimrods blackout...
You really did fool me!

Repetitionerna startade...

Uno "Myggan" Ericsson...
Klubben hade utsett Povel till "Arhundradets
Gladjespridare". Van av ordning frigar sej: har
ni tackning for det?Hur stor ar Povel? Vad har
han betytt for popularmusiken? Vari bestir
hans kvalite? Dessa frigestallningar ville vi att
Myggan (Mr "Nojes Sverige") skulle besvara.
Istallet for att, som overrenskommet, llta sej
intervjuas pa seen laste han en ling, strilande
hyllningsdikt till Povel.
]ag fick i alia fall stdlltfragan: VaddrPovels
storhet? Han svarade: orden, texterna. Den storste vidsidan av Gunnar Ekelof!
Efter forestallningen rusade Myggan in bakom seen och gav mej en bjornkram och tackade for konserten— tydligt rord.
En m^nad senare far vi Idsa i tidningen att han
fattflera hjdrnblodningar och liggerpfisjukhus.

Som ni vet sjong Povel en egen text pa Formbys
lat "You can 'tfbol me".
Veckorna innan konserten berdttade han for
mej att han ville bli kompad (av just ukulele!) men han sa aldrig att det var en Formby-latl
Sjdlv antogjag att det var en gammal jazzlat.
Efter att hafragat musiker, Bengans (slog i alia
data-filer som fanns) - visstejagpa konsertdagen
fortfarande inte hur laten gick. Och jag som hade
lovat att kompa honom... Pa eftermiddagen, timmarna innan konserten, mitt under repetitionerna, pilade jag till Park Avenue ddr Povel
bodde. Han ringde receptionen som ordnade ett
piano - och nu dntligen fick jag hora laten!

En liten forvdxling...
Povel fick en gava av en ipubliken efter konserten - en liten inslagen tavla (en sedel vikt som en
skjorta!) med bifogad hdlsning. Nu var det sa att
en liknande present gavs till en annan bekant i
publiken! Givetvis blir det en forvdxling av paketen. Ndr Povel oppnar sitt dan efterat star det:
"Kara, Margareta
" Men Povel reder sej, forstar forvdxlingen - och presenterna byts senare
med Poveh kommentar: "Forsta gangen jag byter
skjorta meden kvinnal"

Jag hade fyra latar pa min lott.
Jag vet inte vadsom egentligen hdnde. Mitt i
andra akten fick jag plotsligt for mej att nu var
Peter Harryson..\i hosten '98 hade videt min turfor Droppen fran New Orleans".
Det var bara det att det var tva nummerfor
tidigt! Alia andra pa seen blir alldeles
bestamt att ge priset som
forvirrade ndr jag travar in. Jag drarfram en
"Arets Gladjespridare "
barstoloch borjar gora en introduktion.
till Peter Harryson. Han
Konferenciern ser konstig ut - nu borjar jag ana
svarade och tackade for
att jag ar alldeles fel ute och dryper snart av
utnamningen och ville
scenen. Men publiken tyckte tydligen det var ett
garna komma till Goteborg. I april ringde han
kul inslag, ja rent av charmigt, en del trodde t o m
igen och sa med sin harligt hesa rost: Jag ska
det ingick i showenl Sjdlv ville jag bara sjunka
vara i London pa festivallordagen! Vad gora..?
genomjorden...
Jag sa: du far ta emot priset pi Povel Ramel
konserten!
Supen efterat...
Han ville garna gora nit Povel-nummer. Jag
foreslog Fat Mammy Brown - men han hade en blev enastiende lyckad. Harlig lokal (Villa
Viktor Rydberg), god mat & dryck, alia pi ett
egen idd: recitation(I) av The Grdsdnkling
Blues. Det blev en bejublad version av Bluesen! strilande humor, (Povel inte minst..). ClaesHikan var festvard och skotte det med pondus
och elegans. Sen blev det spontana
Mysteriet med Poveh plats...
upptradande - Povel stdllde sig upp och gjorde
Meningen var att Povel, enligt Poveh egna
ytterligare ett bejublat nummer (i
onskemaly skulle sitta Idngtfram till vdnster. Jag
Stenhammarsalen hade han ju sjungit "Tack,
lamnade biljetter till honom pa eftermiddagen pa
Tack, Tack"). Det blev oxa harliga manssanger.
hotelkt.
En helt enkel underbar kvall!
Ndr UkuleleBandet har sjungit Favoriten nr 1
(sista numret pa forsta akten) avslutar vi med en Text: Nimrod de Broen
gest med hdnderna at den plats vi tror att Povel
sitter och Nimrod utropar: Mina darner och
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Det finnes manga skal att spela ukulele - jag
undrar ibland vad skalen ar att lata bli? Ett skal
att spela upptackte jag nar jag efter en storre
operation var kopplad till en EKG-maskin. Ni
vet en san dar anordning som gor att man
undrar om man ar manniska eller robot.
Naval, att sova nar man har ont och ar orolig
ar inte alltid det lattaste, men jag hade ukulelen
med mig pa sjukhuset.
Drom om mm forvaning nar det plotsligt stod
Mart? (Citat P. Ramel).
Musik har en medicinsk positiv effekt, i synnerhet om man spelar sjalv.
En kvall nar jag hade spelat kom syster Tomas
in och sa "Jag sag att du satt och spelade". Jag
fragade vad han menade - han var ju inte ens i
rummet??? Jag trodde han drev med mig eller
att jag vackte ovriga patienter langre ner i
korridoren.
Han forklarade att han pa sin overvakningsskarm for mitt EKG sag att min hjartfrekvens
gick ner varje gang som jag borjade spela. Jag
koncentrerade mig pa nat annat och glomde
tydligen att vara sjuk, na'stan.
Sa ukken fungerade som smartstillande
medicin. Markligt men positivt, vad musik kan
gora. Sa sensmoralen maste vara: spela ukke,
sjung och hall dig frisk.
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Ukulele Ladies gor succe igen!
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GOTEBORG: Annorlunda sang och
musik blev det pa Kalvsund i somras
nar det glada tjejganget Ukulele Ladies
for ut och underholl sa att publiken fick
mittbena.
En stilla sensommarkvall for Ukulele
Ladies ut till Kalvsund for att med sina
sma gladjespridare verkligen sprida gladje
och sang i sodra skargarden.
Kalvsundborna, och langvaga gaster fran
fastlandet, njot i fill la muggar nar de

spelande och sjungande flickorna klamde i
med Hej, hej koltrast, Ukulela mera,
Moon over Miami med flera
Java Jive drog ner massor av applader och
ett och annat hjarta blev helt salt pa det
lilla instrumentet med de stora mqjligheterna.
Elastic Ladies?
Sadan succe blev det att det andra bandet,
Elastic Band, som ocksa underholl med
bravur, medverkade helt spontant i det
imponerande slutnumret: Ukulele Lady.
Ett begynnande samarbete kanske?
Spelningen var en bra fbrsmak infor den
stundande resan till George Formbysallskapets festival i Blackpool.
For er som missade Kalvsund har Ukulele
Ladies en gladjande nyhet: Den elfte
november spelar de pa Kvarnen i
Kungalv. Kom & njut!
Text: Axelia Olsson

Herr redaktor!
/ aprilnumret av mitt liv- och husorgan "UkuleleBladet" finns p$ sista sidan en betraktelse
over det vid klubbtraffarna staende inslaget
"Kvallens artist". Forfattaren beskriver pa ett
utmarkt satt, den vanda som dom fiesta artister
kan ner infor att ga upp pa scenen och hur
viktigt traning ar for att overvinna de tunga
kanslorna. Han eller hon uppmanar fler att
forsoka sig pa ett framtradande.
Jag kan inte nog instamma i delta. I sammanhanget vill jag foresla att bedomningssystemet
andras. Dagens matning medelst appladstyrka
premierar de som redan ar bra och som kan sta
pa scenen. A Ha vi, som annu inte kommit dit
han, far stitta dar med skammen efter som vi far
ett tydligt bevis for att ahorarna inte tyckte vi
var bra, en uppfattning som vi alltsa inte be hover ytterligare bekraftelse pa.
Nej! lat lotten avgora vem som far vinflaskan.
Da behover ingen kanna sig nedvarderad, alia
far applader for att man gjorde ett forsok och
alia har Ilka chans att vinna ett pris, typ.
Se dar ett forslag som kommer att gora det lattare att ta Cud i hagen och ukulelen i handen
och ga upp pa scenen.
"En som trottnat pa besvikelsen"

