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UKULELE V POST´N
Godt nytt fra Vestfold

JANUAR 2005

Vi
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Ukuleleklubb (VUK)

K)

er glade musikanter!

Bildet er tatt på en av spillekveldene høsten 2004 i vårt klubblokale på Fossnes Senter, «Loftet».
Hvis noen aner løftet stemning, så er det helt riktig! VUK har nå 22 medlemmer og i høstsemesteret
2004 har frammøtet vært veldig bra. Legge merke til blomsterkransene og formann Øyvind (til venstre) med selvsydd ukulele-slips ... slike påfunn faller på merkelig vis helt naturlig for ukulister...
Vennen Vukke, eksklusivt!!
Ukulele-post´n har gjort et
scoop: Vårt flyktige medlem
Vennen Vukke i et eksklusivt
intervju! Såvidt vites er det
første gang i historien!
Sjekk side 3 og gled deg
til å bli konfrontert med
livet under capsen!

12 spillekvelder våren 2005
I det forestående vårsemester 2005 har vi satt
opp 12 spillekvelder på «Loftet». I tillegg kommer årsfest og arrangementer vi deltar i. På neste
side finner du terminlisten. «Loftet» er blitt et
hyggelig sted å møtes for ukulister og likesinnede. Og det er altså lov for interesserte/nysgjerrige å komme innom på spillekveldene, sånn
bortimot kl. 20.00. Da har vi øvet og tatt kaffepause og resten av kvelden blir løs og ledig ...

Terminliste våren 2005
Her er listen over vårens spillekvelder, pluss
årsfest (kun for medlemmer og deres partnere).
På spillekveldene kan interesserte/nysgjerrige
gjerne stikke innom bortimot 20.00-tiden, fra
da av og kvelden ut speller (les: spreller) vi fritt!
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Tirsdag 11. januar
Tirsdag 25. januar.
Tirsdag 8. februar. Årsmøte 1)
Tirsdag 22. februar
Lørdag 5. mars: Årsfest 2)
Tirsdag 8. mars
Tirsdag 22. mars
Tirsdag 5. april
Tirsdag 19. april
Tirsdag 3. mai
Onsdag (!!) 18. mai
Tirsdag 31. mai
Tirsdag 14. juni

1) Se innkalling neste side
2) Tid og sted oppgis senere.

Høydepunkter høsten 2004

Kulturmønstring i Re kommune:
Det var stormønstring i Vålehallen søndag 10.
oktober 2004, og 8 VUK´ere stilte opp på den
meget iøyenfallende standen som Øyvind hadde
satt opp: En flagrende Hawaii-parasoll fra Reidun (en av de første og ivrigste VUK´ere), tre
store «ukulele-kulisser» (2 m høye!), som Øyvind hadde skåret ut og malt, samt bilder og
utklipp. Og naturligvis Ukulele-post´n. Vi fikk
god anledning til å markere oss selv. Pyntet med
blomsterkranser spilte og sang vi av hjertens lyst
så ofte vi kunne, både på standen og på slutten
av dagen også på scenen etter at Øyvind
(u)høytidelig ble intervjuet av ordføreren i Re,
Thorvald Hillestad.

Fossnes senter, 1. søndag i advent:
4 VUK´ere dro rundt som «gatesangere» og
bidro sitt til en feiende adventssøndag på Fossnes, med Stella Polaris, utstillinger, julebutikk,
åpne verksteder og mat og drikke - og til slutt
høytidelig tenning av julegrana.

Øyvind med nytt ukulelekurs !

«Verktøy» for ukulister

Kurset - aktuelt for nybegynnere eller repetisjon
for de litt øvede - holdes på «Loftet», Fossnes
Senter, kl. 18.00 - 21.00 på disse dager:

Har du først gått til anskaffelse av en ukulele,
bør du også skaffe deg «Ukuleleboka» av Tone
og Pelle Joner. Den ble lansert november 2003,
og er et glimrende verk for norske ukulister.
Styret kan være behjelpelig med å skaffe den.
For de som vil vite så mye som mulig skal merke
seg at det også finnes mye utenlandsk litteratur.
Øyvind har et par slike bøker, den ene også med
CD med innspillinger av bl.a. George Formby,
den gamle engelske ukulele-mester.
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Tirsdag 18. januar
Onsdag 26. januar
Tirsdag 1. februar
Onsdag 9. februar

Kursavgift:
Gratis for de som har kjøpt ukulele av Øyvind,
samt VUK´ere som ønsker repetisjon.
For andre er prisen kr. 250,-.
Påmelding til Øyvind:
Mobil 901 43 001. Tlf. 33 39 69 55
E post: saether.oyvind@c2i.net
Hjemmeside: http://home.c2i.net/saethero

Undertegnede er også av den mening at enhver
ukulist bør vite å stemme sitt eget instrument
regelmessig. Billigst er å bruke en stemmefløyte
(ca. kr. 55,-) eller en stemmegaffel (som gir A)
til omtrent samme pris. Elektronisk tuner er
naturligvis utmerket, men dyrere.

Freddie kommentar:
Benytt denne sjansen til å lære eller repetere
samspillet med din 4-strengers venn, du får ikke
en mer inspirerende instruktør enn Øyvind!

Til slutt litt om små-instrumenter til ukulele:
Kazoo brukes gjerne i VUK. Vaskebrett er også
prøvet, og tromme! Hva med munnharpe? Eller
fløyte? Andre idéer?
Freddie

Vennen Vukke, vidunderbarn med eget valgspråk:

«Ukulele er best med blåbær!»
Den myteomspunne og utilgjengelige kjendis, ukulist og bærplukker,
Vennen Vukke, stiller opp til sitt første intervju noensinne, og han har
valgt seg - av alle - «Ukulele-post´n»! Med gutteaktig sjarm ankommer
han - bare et par timer for sent! - slenger fra seg bærplukker og
ukulele, og kaster capsen! Og han er ustoppelig:
-

Jæ ble gjort i blåbærlyng i fjerten-hundr´-og-spisskål! Hei faderi...
????????????????????????? !!!
Og i livets skole fikk jeg vitnemål i selvmål! Hei faderi...
Aner vi en lyrisk åre her ....? !!!
Yesss! Så du tok det? Joda, her er mye på gang! Første låta mi heter «Min ponni er over hos
Olsen»! Kjent tittel, ikke sant? Nå er´n endelig fullført på norsk, det måtte en Vukke til!
Dø... si mæ, er´ikke no som heter Nåbelprisen for sånt?

Her blir det selvutnevnte vidunderbarn flakkende i blikket, griper bærplukkeren og farer ut døren
mens han mumler noe om smårips. Jeg hører den særegne stemmen hans tone ut nedover gangen:
- Vi er glade konsonanter ...
PS! Det må innrømmes at bladet godtok å sponse V.V. med nye ukulelestrenger for intervjuet. Han
har nemlig gitt opp å bruke ståltråd fra et elektrisk gjerde i indre Vestfold. Fire oksekalver, en illsint
bonde i Høyjord, og dertil overledning fikk ham til å skifte mening...
Alfred Ego, journalist (p.t. arbeidsledig)
Store ukulele-navn
Jim Beloff (USA) (www.flea-mkt-music.com/)
er et av dagens store ukulele-navn. Følgende info
er hentet fra hans bok «Ukulele Tips ´N´ Tunes»: Det finns mange gode plateinnspillinger
med ukulele, men mange finnes ennå kun på
78-plater. Ohta-San, Hawaii, er meget dyktig og
aktiv (2003), hans innspillinger er meget ettertraktede. Andre store er Cliff Edwards (Ukulele
Ike) og Roy Smeck. Og så finnes mye av Ian
Whithcomb, de er fortsatt å få kjøpt. Beloff
nevner som en personlig favorittlåt «How about
Uke?» av Lyle Ritz, innspilt i 1950-årene på
Verve Records. For egen del legger vi til George
Formby, omtalt på forrige side.

Nye viser fra Freddie
Redaktøren kan ikke dy seg for å nevne at han
stadig skriver viser med tanke på ukulele, her
er noen som tidligere ikke er nevnt, høyst ulike:
● «Sommersurium»
Sunget 2 ganger i NRK P1, Tønsberg. Egen melodi.

● «Skjenk meg ditt blikk»
Norsk versjon av «Drink to me only», fingerspill-akk.

● «Humlegutt og Vepsa»
En sommerromanse, variasjoner på gml. trad.

● «Rallar-Kalle»
Lite typisk, men «ukulele-vinklet», gml. rallarmelodi.

● «Karl Johan-spranget»
Kongens sprang ut til folket fra sin høye hest foran
Slottet, med tanke på jubileet 1905-2005. Egen mel.

Innkalling til VUK årsmøte
8. februar på «Loftet» kl.18.00.
Øvelsen starter umiddelbart etterpå.
Vedtektene er oppslått på «Loftet».
Forslag til årsmøtet senest 25. januar.

Samtidig nevnes at Freddie er engasjert av Folkeakademiet i Buskerud (i mars) og Telemark (i
april) til 8 forestillinger med hans historiske
visekåseri «Bellman på norsk» (med egne norske
gjendiktninger). Her er det gitar som brukes.

Dag Hoftun Knutsen ØNV-leder
Østnorsk Viseforum (ØNV), en av regionene i
Norsk Viseforum (landsbevegelsen), fikk ny
leder i 2004: Dag Hoftun Knutsen. Dag er også
VUK-medlem, ukulele er en av de mange
strengeinstrumenter han spiller. Dag er en drivende og inspirerende kraft, både musikalsk,
idemessig og administrativt. Hans framstøt for å
få i gang en viseklubb i Drammen (der han selv
bor) ble støttet også av VUK: Reidun, Randi og
Freddie stilte på visekafé i Drammen 27. oktober - og vi fikk heftig applaus! Vi ønsker Dag
lykke til, dette er rett mann på rett plass! Vi
håper han har tid en gang iblant også til VUK.
Internett - adresser
Øyvind Sæthers og VUKs hjemmeside:
http://home.c2i.net/saethero
Ukulele-klubben i Gøteborg:
http://www.ukulele.nu
Norsk Viseforum (VUK er med!):
http://www.viseforum.no
Fossnes Senter (VUK er der!):
http://www.fossnes.no
VUK har også en lang liste over internasjonale
web-sider for ukulister. Mail til Øyvind eller
Freddie og du får gjerne denne listen!

Om å vente på bussen ...
Øyvind kjører buss, og også i den bransjen har
man sine historier - hør bare her:
Fru Hansen tenkte at hun skulle overraske gubben med noe nytt på soverommet, hun dro
derfor til Ikea og kjøpte seg et nytt garderobeskap som hun fikk montert. Alt var bra, men
det var bare det at hver gang bussen kjørte forbi
huset, ramlet døren av. Hun kontaktet Ikea som
sendte en reparatør til fru Hansen. Reparatøren
kommer, sjekker hengslene og kan ikke finne
synlige feil. Alt er i orden helt til bussen kjører
forbi og døren ramler av igjen. Forundret henger reparatøren døren på plass, og for å få bedre
oversikt til hengslene stiller han seg inne i skapet
og lukker døren. Som vanlig tar det noe tid før
bussen kommer, og mens reparatøren står inne i
skapet og venter, kommer gubben i huset hjem!
Han får øye på et par ukjente sko i gangen, og
samtidig hører han merkelige og fremmede lyder
fra soverommet. Gubben aner det verste, løper
opp trappen, stormer inn på soverommet og
utbryter : Hva i all verden er det som foregår
her !? Fruen himler forskrekket med øynene og
ser bort på skapdøren som forsiktig åpner seg.
Og ut av skapet titter reparatøren, pinlig berørt,
bort på den rasende gubben, og stottrer fram:
Det kan kanskje høres litt rart ut, men jeg står
faktisk her og venter på bussen!

Ta kontakt
e
med meg eller merin...
st yremedlemm

VUK
VESTFOLD
UKULELE
KLUBB

Formann
ØYVIND Sæther
Tlf. 33 39 69 55
Mobil 901 43 001
saether.oyvind@c2i.net

Artistantre
Sekr./kasserer
kket
RANDI Salomonsen fant hun på
FRETEX
!
Tlf. 33 37 54 60
Mobil 957 94 483
randi.salomonsen@c2i.net

Styremedl./redaktør
FREDDIE Langrind
Tlf. 481 44 047
Telefax 3333 9472
f-langri@frisurf.no

