
Nyhet sbrev  

 

Ukulele Ladies med efterfölj ande svans (läs fans) gj orde 

succé i England. Ett trettiotal medlemmar från klubben följde 

med på resan till Oswestry och det blev en härlig ukulele-

upplevelse. John Croft presenterade en varierande uppställ-

ning av artister där Ukulele Ladies och Ukulele Four You upp-

trädde på lördagskvällens huvudkonsert. Ann Toreskog Stefan 

& Pontus Bertling, Hans Friberg, och Christer Andersson m.fl. 

passade på tillfället och pröva på öppen scen. Mer info på vår 

hemsida: www.ukulele.nu   

Festivalen i Oswestry 

Årgång 2, nummer 1,  06-04-26 

Har du frågor, kommentarer eller vill bli borttagen från utskickslistan, hör av dig till Christer 
via mail eller telefon på: christer@ukulele.nu eller 031-508807 

             

Malaj er och vår ent régeneral från      
Hösten 2005!  

Ser ut att ha roligt eller?  

Henriksberg 
Pubafton med Öppen scen 

den 17/5 kl.19:00. 
Favorit i repris. Vi ser fram emot kvällen på 

Henriksberg. Anmälan kan ske på fröken 

ukke från och med den 24/4. Glöm inte att 

uppge ditt namn och om du vill ha kött, fisk 

eller vegetarisk mat. Ett glas vin eller öl 

ingår i priset som är 120 kr/ person. Betalas 

in på klubbens postgiro senast den 10/5. 

Glöm inte att uppge för vem betalningen 

gäller. Max 70 personer, först till kvarn.     

Välkomna  

Jubileum 2007! 
Nästa år firar Ukuleleklubben 10-års jubileum 
och det är 5:e gången vi kommer att arrangera 
en Ukulelefestival. Styrelsen planerar och 
upplägget börjar redan ta form. Vi behöver 
frivilliga till de olika projektgrupperna. Till 
exempelvis:  

Festivalkommitén (snarast). 

Årsmötet 2007/ Jubileumsfest.  

Programråd/ malajer våren 2007 

Resa till Hawaii?!  
Nej, vi skall inte arrangera en resa till Hawaii men 
den 23/11 2006 kommer klubben tillsammans med 

Vuxenskolan att anordna en Konsert på 
Redbergsteatern med  

Hawaii-tema.   
Eva Olivia är ansvarig så om du vill uppträda så 

anmäl ditt intresse till henne.  
Mer information om detta i höst men det är dags 

att börja träna redan nu.  

Ukulelebandet spelar med Lill-
Babs på Flunsåsparkens final  

Tisdag 29/8  Kl:19.00 
Familjekväll 
Barbro Lill-Babs Svensson och Stefan Lj ungqvist  

 

http://www.ukulele.nu

