2/04

UKULELE V POST´N
Godt nytt fra Vestfold

Ukuleleklubb (VUK)

Høstsemester med 9
Hvordan gjenkjenne
spillekvelder på Fossnes, en ekte ukulist?
også for «pluss-gjester»! Mange spør om hvordan man kan gjenkjenne en

ukulist på gaten. Her er de viktigste særtrekkene:

«Spillekveldene» på «Loftet», Fossnes, starter
med øvelse og samspill for ukulistene kl. 18.00.
Etter ca. 1 1/2 time kjører vi så uformelt med
kaffe (gratis!), evt. brus kr. 15,-. Landsbyboere
og andre interesserte er da velkomne, sånn
henimot kl. 20.00. Tar du med deg en kakebit
vil du bli heftig besunget... I denne uformelle
del av kvelden har vi «ønskekonsert», dvs. at
hver ukulist velger en låt vi skal spille og synge
sammen! Her er det også fritt fram for enkeltinnslag fra enhver med ting på hjertet, hva som
helst, altså ikke bare ukulele. Vårt scenepodium
har sin egen sjel, prydelig bekranset med
«arkiverte» gardiner fra en mor som også har
skaffet såvel formann som sekretær til VUK!
«Spillekveldene» avsluttes en gang mellom
21.00 og 22.00, man vet aldri ...
Uke 35:
Uke 37:
Uke 39:
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Tirsdag 24. august
Tirsdag 7. september
Tirsdag 21. september
(NB! Ett-års jubileum 23.09!)
Tirsdag 5. oktober
Tirsdag 19. oktober
Tirsdag 2. november
Tirsdag 16. november
Tirsdag 30. november
Tirsdag 14. desember

Vennen Vukke:
«Nå har vi snart jubileum, ikke
sant? Blir jæ` æresmedlem da?»

Hode over hals (ikke omvendt)

Ufrivillig
tonelating
Planfri ryggdekning

Hoftespill
i D-dur

Strengeklarerte
klåfingre

Smørefrie ankler

At vi her har illustrert med en mann (fetteren til
vennen Vukke!) må ikke tas høytidelig: Jentene
er like gærne! (sjekk bare side 3). Så ... neste
gang denne framtoningen kommer mot deg på
gaten, kast deg om halsen på han eller henne og meld deg inn i VUK!

Samspill våren 2004

Nyttig på internet

Disse sanger er spilt og sunget gjennom semesteret. Som man vil se er det mye forskjellig. En del
sanger er i norsk versjon av klubbmedlemmer:

Øyvind har lagt ut hyggelig stoff om VUK på
sin hjemmeside: http://home.c2i.net/saethero
Merk: Ikke www!
Våre svenske ukulelevenner i Gøteborg har bredt
anlagt stoff på: www.ukulele.nu. Mye bra!
Da VUK er gruppemedlem i Norsk Viseforum
(landsforbundet for visebevegelsen) nevnes også:
www.viseforum.no.
Og fordi vi er en del av Fossnesmiljøet naturligvis: www. fossnes.no.
Det er så mange man kunne nevne. I denne
omgang innskrenker jeg meg til en ny side jeg
fant forleden: nyeskalder.no. Her er mye nytt fra
aktive visefolk i landet. Merk: Ikke www!

Blåbærturen (Prøysen)
Börja om från början
De nære ting
Down by the riverside
En fattig trubadur
Flyvende pingviner (Freddie etter “Flying”)
Fort gjort å glemme (Lillebjørn)
Gå til onkel (Erik Bye)
Haraball i hue (Freddie)
Hello Mary Lou
Hey jude (Beatles)
Hverdag (Louis Jacoby)
Hvis dine ører henger ned (Øystein Sunde)
I morgon, i morgon, men ikkje i dag
Jambolaya
Kallen og katten
Kleptoman-Jan (fra Ukuleleklubben, Sverige)
Leende gulbruna ögon
Let´s twist again
Music, music, music / Ukulele er gøy (Øyvind)
Obladi oblada (Beatles)
Oh Susanna
Ola var fra Sandefjord
Oppsang! (Freddie)
På folkemunne (Sandbeck)
Rock around the clock
Show me the way to go hjem (Freddie)
Solskinn og sang (Prøysen)
Säj inte nej
Those were the days
Tom Dooley
Ukulele-medley (svensk)
Ukulele-sangen (Randi)
Vandringsvise (Skjæråsen)
Vennen Vukkes vise (Freddie)
Vi synger og vi spiller ukulele (Reidun)
Vårpilsen (Freddie)
When you´re smiling / Når du smiler (Freddie)
Whiskey in the jar
Wooden heart
Å æ kjinne ein kar (Bør Børson)

Aldri for gammel ...
Øyvind hadde for en del tid tilbake kontakt
med en eldre dame i Bærum, Evelynn Gregersen. Hun hadde lest om ham i Norsk Ukeblad
(Øyvind er ukulele-kjendis, må vite...) og tok
kontakt for å lære A- og G-grepet. Evelynn
hadde spilt ukulele under krigen, fortalte hun,
og den hang fortsatt i kjelleren. Hun var i 80årene, men fortsatt oppegående. Ukulelen
stemte hun etter gehør og hun synes det låt
ganske bra. Som sagt, aldri for gammel ...
Fra jentehold ...
Det vises til gærne jenter på forsiden - hør bare:
Det var en gang en dame som hadde så vondt i
baken, så hun gikk til doktoren. Hun lurte på
hvordan hun skulle få ordlagt seg og bestemte
seg for å kalle baken for mølla. Doktoren: - Hva
er det for noe med deg da? - Jeg har så vondt i
mølla, svarte damen. - Hm, sa doktoren, - si
meg, er det vannmølla eller vindmølla?
Pål Glad-bass!
I vårsemesteret dukket Pål Glad opp hos oss
med sin elbass - og hvilken forskjell det gjør!
Pål bærer sitt utstyr selv, og er en meget
dugandes musiker! Det er kanskje et billig
poeng, men man kan bli Glad av langt mindre!

▲

Høydepunkter våren 2004

... og tanker framover:

6. februar:
Fest på Arnadal idrettshus, arrangert av Vestfold
Toraderklubb (VTK). Tilstede fra VUK var 9
medlemmer, som markerte seg alene og i samspill med VTK. I tillegg deltok Freddie, Øyvind, Reidun og Randi med egne innslag. Randi
debuterte denne gang, muntert og med tæl!

Spillekveldene fungerer godt nå; samspill og
øvelse før pause, deretter fritt fram for ønsker og
innslag, og gjester!

4. mars:
Spillegilde på «Loftet» med Lallahompen Viseklubb fra Holmestrand som gjester. Fra VUK
bidro Freddie med egne «barbentviser &
posikksakk» (med gitarakkompagement) og
Øyvind med torader (eller «rynkeflygel» som
han også kalte det) og feiende ukulelespill! Så
fulgte VUK med gla´sang, ukuleler og kazoo!
Fra Lallahompen bidro Gunnar Hyllseth, Heidi
Caroline Eikeland, Geirid Pedersen, Vigdis
Thrane og Asbjørn Meen meget variert og dyktig. Fra tilhørerbenk bidro Magnar Vegger med
lun fortellerhumor før en improvisert fellesjam:
«Those were the days».

Oppdatering av repertoar er en løpende
oppgave, og alle kan komme med forslag.

4. april:
«Narrenes dag» på Fossnes er et festfyrverkeri
med Stella Polaris i hovedrollen! Fra VUK deltok Freddie, Øyvind og Randi, som streifet
rundt som «gatesangere» på 5 forskjellige steder.
I farta møtte vi Mohammed fra Tønsberg, han
hadde tromma si med seg og ble med oss et
stykke på veien - og herlig samspill ble det!
6. mai:
Spillegilde på «Loftet» med Bellman som utgangspunkt; Freddie holdt sitt historiske visekåseri «Bellman på norsk» med egne norske
gjendiktninger. Et annet VUK-medlem, Dag
Hoftun Knudsen (Drammen), fulgte opp med
flere Bellman-sanger. VUK´erne bidro selvsagt,
denne gang med ekstra trøkk: Pål Glad på bass!
Øyvind tro til med ulike to-radere og ukulele,
og Randi fulgte igjen entusiastisk opp!
Rosinen i pølsa denne gang var inviterte
Vestfold Toraderklubb med spell og trøkk og
sjarme! Fullt hus og høy stemning!

Egne spillegilder legger vi ikke opp til i høst.
Vi tar sikte på å komme oss ut for «oppdrag»,
fortrinnsvis i Re og Stokke kommuner, da begge
har vært velvillige.

Vi har ønske om å bli flere aktive medlemmer.
Det er da viktig å ta hensyn til den enkeltes
ambisjoner med ukulelen; alle skal føle seg
velkommen uansett dyktighetsnivå og ambisjoner. Den enkelte bør signalisere sine ønsker.
Vi har erfart at det fungerer bra med kun 3 når
vi har opptrådt på Fossnes, men vi vil gjerne at
så mange som mulig stiller.
Vi vil prioritere å være med på de store aktivitetene på Fossnes. For høstens vedkommende
betyr det tenning av julegranen 1. søndag i
desember. (05.12). Vi vil også holde kontakten
med Fossneslandsbyens Velforening, og delta i
deres arrangementer om dette er mulig.
Vi ønsker velkommen også de som spiller andre
instrumenter, vi kan sikkert utfylle og stimulere
hverandre!

Vennen Vukke
Dette vårt frilynte medlem er ikke
alltid lett å få tak i, derfor gis her
endel opplysninger om ham:
Yrke:
Bærplukker
Adresse: Blueberry Hill
Mobil:
Mistet på bærtur
Telefon: Hemmelig (kun for beundrere)
E-post: hvorsomhelst@loftet.vuk

Nytt fra «Fossneslandbyen»

«Villstrå
og groblad»

Fossneslandsbyens Velforening (FV) ble stiftet
12.12.2003 og VUK er medlem (som leietaker
på Fossnes). FV har innledet et positivt
samarbeid med Fossnes AS ved daglig leder
Stein Bungum (SB). SB har bl.a. opprettet et
nett: fossnes.velforening@fossnes.no. Dermed er
vi mange som får informasjon, og her plukket
jeg opp en melding om at Maja & Kurt og
deres barn Idun og Brage flytter inn på Fossnes
i sommer. Maja skrev så ellevilt om hvordan de
gledet seg til å komme til Fossnes, og hva de
drev med at jeg sendte en E-post og fortalte litt
om VUK. Her er litt av svaret hennes:

16 originale viser av og med
FREDDIE LANGRIND

Øyvind anmelder:
CD: «Villstrå og groblad»
16 originale viser av og med Freddie Langrind
Freddie har spilt inn 16 av sine egne viser på
CD og jeg har hatt gleden å være en av de første
til å lytte til disse visene. Min umiddelbare tanke
er: Du verden, her har vi en som er dyktig til litt
av hvert! Lyrikk/tekst er ikke overfladisk og
lettvinn, men den er heller ikke tung, og du
oppdager nye ting hver gang du lytter. Bellmann
hadde blitt misunnelig. Melodiene er fine, og
dyktig fremført, én mann og hans gitar. På den
måten gjør han seg sårbar, alt høres, og det er
ikke noe å gjemme seg bak. Men Freddie mestrer dette. Han har flott og klar uttale og dyktig
gitarspill. Skal jeg framheve noen av visene
måtte det være «Underlig møte» og «Trubadurene kommer!», men alle visene har sin egen
snert og må høres. CD`en er et must i enhver
visesamling! Hadde Bellmann levd i dag, er jeg
slett ikke sikker på hvem som hadde vært
inspirator for hvem!
(Koster kr. 100,-, pluss evt. posteksp.)

«......høres kjempekoselig ut! Jeg har alt lenge gledet
meg til å komme i kontakt med Ukuleleklubben; et
utmerket foretak! Selv har jeg oppholdt meg noen
år i strekk i «den klassiske musikks høyborger» i
Oslo, og det nær drepte musikkgleden min ... jeg er
veldig opptatt av barnesang, jeg samler sanger om
ulike tema og lager de sangene jeg ikke finner selv.
Blir dere med på en konsert med kjøretøysanger til
høsten? Om gravemaskinen, isbilen, sykebilen,
gaffeltrøcken og diverse andre festligheter?
Ukuleleakkopagnement kunne bli virkelig vittig!
Jeg er i kontakt med AS Musikforlaget om CD og
sangbok etterhvert, men jeg har ikke hatt tid til
kjøretøyprosjektet på en stund ... jeg er VELDIG
interessert i musikalsk samarbeid i det nye nærmiljøet mitt, ihvertfall! Jeg spiller piano og bare jeg
får meg en jobb skal jeg kjøpe et lite, indisk miniorgel, et portativ. Ellers synger jeg, men ikke så
veldig pent. Mannen min synger veldig pent, men
han kan ikke lese noter ... (han er litterat).»
Maja skrev mer, men det var dette jeg fikk plass
til. Høres artig ut! Ser dere på Fossnes!
Freddie

Ta kontakt
med meg , eller...
VUK - VESTFOLD UKULELEKLUBB - august 2004
Formann:
Sekr./kasserer:
Styremedl./redaktør:

Øyvind Sæther
Randi Salomonsen
Freddie Langrind

Tlf. 33 39 69 55
Tlf. 33 37 54 60
Tlf. 481 44 047

Mobil 901 43 001
Mobil 957 94 483
Telefax 3333 9472

saether.oyvind@c2i.net
randi.salomonsen@c2i.net
f-langri@frisurf.no

