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UKULELE V POST´N
Godt nytt fra

Vestfold Ukuleleklubb

Inn i eget lokale i kreativt
miljø på Fossnes Senter!
Vestfold Ukuleleklubb (VUK) har startet opp
med SPILLEKVELDER og SPILLEGILDER
i eget lokale på Fossnes Senter, et kulturelt og
kreativt tyngdepunkt i Vestfold med bl.a.
kunsthåndverkere, Galleri FOLD og Stella
Polaris, Vestfolds eneste og Norges eldste
gjøglerteater - og et stort navn i inn- og
utland! Her skal det spellæs ...!
«LOFTET» er navnet på vårt klubblokale, vi fant
det på en gammel lapp fra den gang Fossnes var en
sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede.
«Klasserommet» er langstrakt, ca. 50 m2. Vi har satt
opp et scenepodium i den ene enden og naturligvis
gitt rommet vårt personlige preg. Fire vinduer mot
det sentrale uteområdet på Fossnes gir lys, luft og
perspektiv for vår virksomhet.
VUK har allerede tyvstartet på Fossnes. Første
søndag i advent var tre av oss (Reidun, Øyvind og
Freddie) rundt på verkstedene og fargela miljøet ...
Denne dagen er en av de store festdager på Fossnes,
i regi av Stella Polaris. Vi gleder oss allerede til neste
store Fossnes festdag, «Narrenes dag» søndag 4.
april! Sjekk vårprogrammet vårt på neste side!

Vennen Vukke:
«Skal vi på LOFTET!
Kuuuuult! Jæ kommer til
min rett i høyden!»

Når du møtes av skiltet «Velkommen
til Fossnes» på venstre side av veien
ser du på høyre side enden av den
store bygningen med bl.a. Fossnes
Kro. Der finner du inngangen til
LOFTET, VUK´s klubblokale.

Blokkfløyte ut,
ukulele inn?
Sissel Kvambe, kjent fra plater
og radio/TV, er også ukulist.
Til Asker og Bærum Budstikke
sier hun at nå er ukulelen på vei
inn og erstatter blokkfløyta!
Ikke vet vi, men vi kan i alle
fall understreke at dette lille
strengeinstrumentet er ideelt for
barn: Lite, hendig og rimelig,
og med lav terskel for å komme
i gang! Vi i VUK bidrar gjerne!

VUK´s VÅRPROGRAM 2004

«Spillekveldene» på «Loftet» starter med øvelse/samspill kl. 18.00. Kaffepause ca. kl. 20.00, fra
da av uformelt og fritt fram for enkeltinnslag, og velkommen for gjester (det er lov å ta med kaker!).
«Spillekveldene» avsluttes senest kl. 22.00.
«Spillegilder» er de anledninger da vi slår vi slår på en større tromme: Først et formelt program,
dernest fritt fram på åpen scene for ulike aktører, og naturligvis publikum. Kontakt Freddie!

Tirsdag 13. januar

Spillekveld kl. 18.00 / gjester fra kl. 20.00

Tirsdag 27. januar

Spillekveld kl. 18.00 / gjester fra kl. 20.00

Fredag 6. februar

Fest med Vestfold Toraderklubb.
Arnadal IF´s klubbhus, servering, innslag fra begge klubber, og dans.

Tirsdag 10. februar

Spillekveld kl. 18.00 / gjester fra kl. 20.00

Tirsdag 24. februar

Spillekveld kl. 18.00 / gjester fra kl. 20.00

Torsdag 4. mars

!SPILLEGILDE! på «Loftet» kl. 19.00
Programvert Freddie med kabaretprogram: «barbentviser & poesikksakk»
(egne tekster og toner). Kaffe/forfriskninger. Åpen scene.
Vi inviterer andre musikanter og likesinnede, og naturligvis publikum!

Tirsdag 9. mars

Spillekveld kl. 18.00 / gjester fra kl. 20.00

Tirsdag 23. mars

Spillekveld kl. 18.00 / gjester fra kl. 20.00

Søndag 4. april

«Narrenes dag» på Fossnes!
Gjøglergruppen «Stella Polaris», åpne verksteder, yrende folkeliv!
Vi blir med og fargelegger dagen! Tid og opplegg senere.

Tirsdag 20. april

Spillekveld kl. 18.00 / gjester fra kl. 20.00

Tirsdag 4. mai

Spillekveld kl. 18.00 / gjester fra kl. 20.00

Torsdag 6. mai

!SPILLEGILDE! på «Loftet» kl. 19.00
Programvert Freddie med historisk visekåseri; «Bellman på norsk!»
(med egne norske gjendiktninger). Kaffe/forfriskninger. Åpen scene.
Vi inviterer andre musikanter og likesinnede, og naturligvis publikum.

Tirsdag 18. mai

Spillekveld kl. 18.00 / gjester fra kl. 20.00

Tirsdag 1. juni

Spillekveld kl. 18.00 / gjester fra kl. 20.00

Tirsdag 15. juni

Spillekveld / Semesteravslutning kl. 19.00

Norsk ukulelebok av Tone og Pelle Joner - og VUK var med!

VUK hadde sitt første oppdrag 5. november 2003, lansering av Pelle og Tone Joners
ukulelekurs i bokform. Norsk Viseforum
hadde invitert til pressekonferanse i Musikkens hus i Oslo sentrum. Øyvind forteller
at de ankom så tidlig at jentene rakk å
sjekke om Steen & Strøm holdt Vestfoldnivå... Selv gikk han rett på sak og inntok
Musikkens hus med sin medbrakte ukulelebutikk i pappeske. Styremedlem i Norsk
Viseforum (og VUK-medlem!) Per Jakob
Skaanes hadde ansvaret for gjennomføringen av pressekonferansen, og han var i full
gang med forberedelsene. Snart ankom
familien Joner, og de viste seg å ha også
andre positive egenskaper enn sin spilleglede, f.eks. kjeks med ost og kremfylte
vannbakkels ! Visekunstneren Sissel
Kvambe dukket opp med barnebarn, så
forfatter Ragnar Hovland og til slutt jentene fra VUK. Pressen er invitert og en
journalist fra Vårt Land møter opp. Hurra
for ham! Det øvrige presse-Norge er således
uvitende om den store happening! Men
happening ble det likevel! Per Jakob starter
opp, og Pelle og Tone Joner kommer med
informasjon om ukulelen og sin nye bok.
Etter hvert demonstreres instrumentet av
utøverne, solister og grupper.
Etter oppbrudd får vi tilbud om å være med
på jazzkafe, og det blir mer spell... Folk
møtes og kontakter knyttes!

Familien Joner, foreldre og 3 sønner, imponerte med sitt samspill. Her var norske viser
og engelske evergreens, til og med «Kirsten
Langbo-lyd», for de som husker henne, og
så ballader og svenske ukulele-låter.
Om «Ukuleleboka» er å si at den er et strålende «must» for enhver norsk ukulist, og
det blir nok mange av oss etterhvert...
Hilsen fra Sverige
Tack för tidningen UKULELEPOST´N jag skrattade och myste när jag läste den.
Ni har jobbat bra - trevligt skrivet, informativt och underhållande! Tack också för
text om oss i Göteborg. Det är underbart
att vi fått en systerförening i Norge - lycka
till i fortsättningen. Vi kanske kan komma
och hälsa på nån gång ...
Hälsningar till er alla från Nimrod,
UkuleleKlubben, Gøteborg

Vennen Vukke:
«Du sjef! Hu´ derre svenskedama ... frøken Ukke ...
er hu´ ledig eller ...?
Fra venstre: Øyvind, Tove, Randi og Reidun

Stamrepertoar
Forslag og testing avklarer hva skal synge og spille sammen (gjør hva du vil alene!). Slik
bygger vi sakte, men sikkert opp et stamrepertoar som alle bør kunne best mulig. Vi er hele
tiden innom mange viser, så listen blir nok utvidet etterhvert, men foreløpig ser den slik ut:
1 «Ukulelesangen»,
tekst Randi, fritt etter Thorbjørn Egners «Vi er muntre musikanter» (D-dur).
2 «Down by the riverside», negro spiritual (D-dur).
3 «Music music music», engelsk og norsk tekst, den siste av Øyvind (D-dur).
4 «Vennen Vukkes vise», tekst Freddie, melodi «Sugar (ikke Georg) Bush» (D-dur).
5 «Vandringsvise», tekst Einar Skjæraasen, melodi Toril Gøksøyr, (D-dur).
6 «Jambolaya» av Hank Williams (D-dur).
7 «Kleptoman-Jan», bearbeidet tekst fra våre svenske ukulelevenner,
melodi «Du skall ingenting ta med dej...» (D-dur).
8 «Oppsang», tekst Freddie, melodi «What shall we do with the drunken sailor» (E-moll).
Viseklubben «sVISkEn»

Freddies ukuleleviser
Her er ytterligere 3 ukuleleviser fra Freddie:
● «HARABALL I HUE!»
En velment rølpevise på melodien «Our deacon
went down» om Tønsberg-fenomener som
f.eks. bomringen. Den kan lett skrives om til
helt andre forhold ...
● «HASTVERK! HASTVERK!»
En tendensvise om hastverket i vår tid på en
kjent og frisk, gammel islandsk melodi «Ridum,
ridum».
● «DAGDRØM»
Norsk tekst på en gammel poplåt med gruppen
«The lovin´ spoonful», «Daydream» av John
Sebastian. Ukulister har ikke bare lov å dagdrømme, det faller helt naturlig for dem ...

Ta kontakt
med meg , eller...

Vårt medlem Dag har også sin egen
viseklubb, gratis og uforpliktende,
med samlinger på fredagskvelder 8-10
ganger i året fra kl. 19.00 og utover. Enkel
gratis servering av øl/mineralvann og
gnufsegnafs. Bare samsang, ikke solistopptredener. For tiden synges det baklengs
alfabetisk igjennom Dags enorme samling
av norske, svenske og engelske viser,
gammelt og nytt. Ta med instrument, hvis
du har, men viktigst er stemmen og
innstillingen. Dag spiller selv gitar og
ukulele og har tilsynelatende alt av toner
og grep i hodet, pluss stor entusiasme!
M@tested: Anchersens vei 109, Drammen.
Interesserte tar kontakt med:
Dag Hoftun Knutsen, tlf. 97 65 07 44
Epost: daghk@online.no
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