Ndgon i apriltnk&un viUe veta mer om ukulele. Tidigare nummer har vi
haftartiklarom "Ukulelens historia" (Hawaii), "Kanda ukuleleartister",
"Varafavoritkompositb'rer", "VadpassarpA ukulele?" Ochjb'rstas "George
Formby Story, 1-4".

Ukulelens stamning...
Folk frigar mej ofta: Hur dr en ukulele stdmd? Svaret 2r precis som pa en gitarr! Dvs dom fyra tunnaste stra*ngarna lagre stamda fdrstis men med samma inbordes intervall.
Det unika och markliga - 'to ukulelens fjarde strslng. Ist&llet
f6r att vara den tjockaste str«ingen - to den lika tunn som
den fbrsta! Tonen blir darfor en oktav hogre aTn den "horde"!
Detta ger flera fbrdelar -klangen blir tat och sammanhallen
men det ger oxa en harmonisk flexibilitet! Man kan l£tt leka
med toner pi "toppen" i ackordet... Antingen med l:a eller
4: strangen - spela t ex D, D+ och D6! Jamfdr med E, E+
och E6!

Alternativ stamning...
Vanligtsvis stammer vi ju ukulelen si ha*r: a d f# h.
11 ex USA stammer man ukken en helton lagre! g c e a.
Klangen blir morkare, dovare... Personligen passar det inte
mej - jag gillar den ljusa, distinkta klangen med "attack" i
anslaget. / USA har man ox& en annan spelstil - lite lugnare,
med mer melodispeL. Ni som sdg hoUdndaren Remco pd
UkuleleFestivalen i somras Jbrst&r vadjag menar.
Man kan oxa g6ra som George Formby - stlmma stningarna upp eller ned en - halvton resp. helton for att passa
singen battre - och fbr att han ville spela allting i D eller G!
Formby hade en uppsdttning banjo-ukkar pd sina konserter
upplagda pd ett bord med olika stdmning: low uke, high uke,
next to low...

UKULELEKLUBBEH
c/o Nimrod de Broen
Owe Husargatan 35
413 14 Goteborg
"Frdken Ukke": 031-774 21 30
Tel/Fax: 031-13% 88
Postgiro: 4383241-9
Styrelsen 1999
Nimrod de Broen (ordf.) 13% 88
Mimmi de Broen (kassor) -"Ann Rudenbrandt (sekr,) 9118 76
Peter Nilsson Ged.) ...0705-573837
Lennie Zamblom (led) 0303-92771
Kent Sdtfnstrom (supl.) 94 84 80

KlubbtrXffar
Jam & glam • tredje torsdagenkl 19
i febr, mars, april, sept, okt & nov
Kustens Hus, nara Chapmans torg
(vid STENATysklandstenninal)

UkuleleBandet
Repeterar fdrsta torsdagenkl 19.00
febr, mars/ april, sept, okt, & nov.

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

UkuleleKlubbens Medlemstidning

Nov 99 ArgdngS

Arsmote dr fest 22/1...
Men font ses vi pd, hastens sista klubotraff 25 november med spackat program,
glow drpepparkakor och publikrekord(?). OBS! Ny lokal! Ring "Froken ukke " kofui vilken lokal vi ska anvtinda! Vijagarforfuttt... Visans Vdnner har tyvarr
dubbelbokat oss igenl Dom meddelade oss detta i tisdags kv&ll. Pust och ston!

Forra klubbtraffen...
H6g sta^nning som vanligt med drygt 40 glada
laxar, Mycket sing och spel - med"Uubblatar"
& dessutom bonuslltar... Vastkvarten "overraskade" oss med sk6n manssing - dom varju
medi "Absolute Ramer.
Tavlingen mellan borden att gissa lattitlar
gav manga glada skratt. Alia lurades(!) upp pi
scenen... Utlottningen av ukulelen i "Guldtian" gick till Bert. Grattis!

Vi diskuterade hur vi ska gora i fortsattningen med tavlingen "Kvallens artist" som har gitt lite i sti. Det kom fram flera
fbrslag som styrelsen nu grunnar pi.

Karl-Eriks banjolele...

Karl-Erik visade stolt upp sin nyinkopta
ukkebanjo av modell "Dallas E" - en riktig
raritet. Den har namligen agts av George
Formby sjalv! Efter Formbys d6d sildes
hans instrument pi auktion - utom denna
Kvallens artist...
som skinktes till en advokat (som hjalpt
blev Nimrod som hade forsBkrat sej om priset nya fru Formby). Si sminingom koptes
genom att delta i tavlingens bdgge bidrag! Det den av en svensk musiksamlare och
andra tlvlingsbidraget var Nimrods 2:a termins hamnade i Mullsjo och lag i decennier i
kurs som spelade "En natt i Moskva". Dom an- en garderob, Karl-Erik fick nys om att den
var till salu och klippte till.
nonseradc^sej som "Dom Balla Lajkorna"!

Medlemsfdrmlner
15 % rabatt pS Gitarren & p3 Harris
Musik. 10% p& Gefab. Visa upp
medlemskort

UkuleleBladet
utkommer 6ggrperar.
Redaktor: Nimrod de Broen,
Bidrag mottages med tacksamhet
och forvaning(!).

UkuleleBandet pd turne(!) - justankommen tillSkovde!

Vdstkvarten sjong och showade hdrlizt, Anders H. mtd ukulelebanjon - dr oxd med i klubben!

Arsmote - 22januari...

Kurser i v&r...

Det ar dax att fundera pi irsmotet - di det
bland annat valjs ny styrelse. Har du lust att
vara med..? Prata med valberedningen:
Goran Kristenson (031-211595) eller MariAnne (0300-150 32). Forslag till drsmotet
maste styrelsen ha fore drskiftet!

Vi planerar att erbjuda dessa helgkurser i vir:
- "Formby-komp"
- Singkurs-grundkurs.
- "Sti-pi-scen-2"
- Harrnonilara-grundkurs.

Vadsysslar vi med..?
Nigon kanske undrar vad vi gor i styrelsen...
Vi traffas sex ggr per ir di vi gar igenom vad
som hant och vad som behover goras.
Arbetet fungerar mycket bra - vi kanner
att klubben har ett fint koncept. Virt jobb
ar fortsattningsvis att slipa och foradla... Har
ni synpunkter & idler - kontakta styrelsen! Vi
gillar ndr medlemmar kommer med initiativ...
Styrelseprotokoll fmns att lasa pi varje
klubbtraff.

Fler banjoleles i klubben...
Annu fler har skaffat ukkebanjos! Kjell S.,
Lars P. & Hans F. kopte var sin i somras av
Bernard Young. Peter har bestallt en i England och sjalv fick jag en Gibson, UB-1 av
Mimmi i 50-irspresent. Tidigare har tre
medlemmar - MariAnne, Olivia &Ingrid
skaffat UB-1, alia koptafrdn USA via
Internet.
Nin sa att denna typ hette "Baby-Gibson" men Bernhard Y. rattade mej och sa att vara
instrument kallas: Juniormodell. Det ar UB2 som kallas for "Baby-Gibson"! Och nu har
dessutom Karl-Erik g/ort ettfynd...
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UkuleleBandet i aktion i Gallerian i Skovde

Notiser...
- Pi mingas begaran hiller jag pi med att
gora ett spelhafte med alia litar frin vir CDskiva - komplett med text & ackord! Kan
kopaspa nasta klubbtraff. Pris: 20 kr.
- En komplett ackordtabell ar pi gang - dar
alia skona kryddade ackord finns med.
Specialpris till medlemmar: 40 kr.
- UkuleleLadies har imponerat frin seen igen. Dels i Kungalv, dels hos Visans Vanner.
Nimrodjbrstdrkte medelbas!
- Vi var nigra som sag "Kardborreshowen"
(Annika & Per) pi Gillestugan. Lysande!
- Povel Ramel kom nyligen ut med sina
memoarer, del 2. Han har fltt fina
rescensioner. Han skickade mej ox£ en bok
medpersonlig hUlsning!
- Ni har kanske hort/last om att Anders E.
("GalenskapareiT) blev bestulen pi sin oersattliga och nyinkopta ukulelebanjo. Den har
dnnu inte kommit tillrdtta...
- Klasse Mollberg ("Hemlige Arnes ukuleleskola i TV...) har showat i Goteborg i host pi
kajskul 8 tillsammans med Cocos & Broderna Knack. Jagskrev till honom tidigare i host berattade om klubben ochfragade om han ville
komma och hdlsa pa,..
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- med Tage i mitten spelandes snatterpinnar!

Tage - enjakelpa snatterpinnar...
En dragspelare har upptackt ukulelenl Trots att Tage dr relativt ny i klubben dr
han redan en igdnget. Han ordnar medfotos, videoupptagningfr&n konserter,
kommer alltidpd, klubbtrdffarna och spelar i UkuleleleBandet. Han har mycket
gott att saja om klubben. Och historien om hur han Idrde sej spela snatterpinnar
pH sjon dr hdrlig...

Hur kom det sej.. ?
"Jag gick en vacker sommardag i Slottskogen
nara Bjorngirdsvillan far jag hora musik kom
ma fran utomhusteatern. Jag blir intresserad
och knatar uppfor backen... Dar fir jag uppleva UkuleleFestivalen '97! Det var fbrsta
gingen jag stotte pi ukulele - jag blev makta
imponerad av det storslagna arrangemanget.
Harlig musik, fina artister - och dessutom
gratis! Ukulele lat valdigt piggt och kackt. Jag
kopte en ukulele - som sen fick hanga pi
vaggen i ett ar. Jag visste inte hur man stdmde
den! Si fick jag syn pi ukulelekurserna i Med
borgarskolans kursprogram - anmalde mej
och kom till Yngves kurs som ensam herre
bland sju darner. Jattefint - Yngve la ner ett
valdigt arbete for oss - jag beundrar honom...

Instrumentet ukulele..?
Jag ar allmant musikintresserad - spelar sjalv
dragspel och tycker det ar underbart med
ukulele som ar si latt och behandigt. Jag dr
ju van attsldpapa ett tungt dragspel...
Alia blir si fbrvinade att det kan komma
si mycket musik ur detta lilla instrument.
Dessutom enkelt och opretentiost. Ukulele
gor sej riktigt bra tilhammans med dragspel!

Klubben ar valdigt generos - medlemmarna
far mingfalt tillbaks for den lilla medlemsavgift man betalar.
Det ar roligt att det ar blandade ildrar i
klubben. Jag ar ocksi med i gammaldansfbreningar - dar har vi valdigt svirt att locka
till oss dom yngre.

Snatterpinnarna..:

Jag gick till sjoss som 16-iring (fodd i Gallivare, skola i Kiruna). Nar vi "gick" pi Afrika
larde mej en av matroserna hur man spelade
pi snatterpinnar (trdpinnar som spelas ungefar
som man spelar medskedar - later lite som kastanjetter). Jag gjorde snart egna snatterpinnar
snidade i furu och ek. Dom ena utskurna som
negresser - sotade och lackade - riktiga konstverkl En annan trad gick till Syd-Amerika - i
Klubben...
Bueonos Aires kopte jag 1949 mitt fbrsta
Yngve berattade om UkuleleKlubben for oss. dragspel. Musiken har varit till mycken gladDjarv som jag ar fbrsokte jag komma med
je for mej...
ganska snart. Min fbrsta kontakt var irsmotet Varje ir ar det dragspelstrafTpi Naas (en
'98 som blev en positiv overaskning. En val- helg i juni) - dar skulle definitivt ukuleledigt trevlig fest med gladje, underhillning & spelare trivas.
dans. Jag och min fru blev mycket val mottagna. Imponerande!
Intervjuare: Nimrod

