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Fra venstre: Perny, Randi, luggen til Arnljot (bak),
Ingrid, Øyvind, Pål (bak), Tove, Freddie,
en halv Reidun (bak). Fotografen beklager...

På ukulelestevne i Sverige - med 170 ukulister i samspill!
30. juli deltok 9 medlemmer fra VUK på ukulelestevne i Lennartsfors i nærheten av Årjäng. Fra kl.
11.00 på formiddagen til ca. kl. 18.00 var det
non-stop underholdning fra scenen, og det hele
kulminerte med at 170 ukulister sang og spilte
sammen med Tommy Blom hans låt «Min ukulele

och jag». Nordisk rekord, i fjor var det 147! Vi er
vel neppe de rette til å vurdere egne prestasjoner,
men pytt: Vi hadde valgt et heftig svingende
program og fikk publikum virkelig med oss!
Det var ikke vanlig med da capo, men vi fikk
beskjed om å ta en ekstra låt!! Så da så ...

Ukulele-post´n i farger og A4, direkte til din PC!
Vil du ha Ukulelepost´n i A4-format, og i farger?
Hvis ja, meld bare fra til en av oss i styret og vi
mailer tilbake til deg, med bladet som vedlegg.
Når du prøver du å åpne vedlegget, vil det sannsynligvis gå greit. Hvis ikke må du bare skaffe deg
gratisprogrammet fra Adobe: Acrobat Reader. Gå
inn på www.adobe.no og last ned «Gratis Adobe

Acrobat Reader». Acrobat-familien lager og leser
filer i PDF-format (plattformuavhengig). Vi
regner med at du da i framtiden vil ha bladet på
denne måte. NB! Vi lager selvsagt fortsatt papirutgaven i A5, sort/hvitt. Bladet (i farger) kan også
hentes på Øyvind Sæthers og VUKs hjemmeside:
http://home.c2i.net/saethero

VUK terminliste høsten 2005
Søndag 14. august kl. 12,
«Brødets dag» på Fossnes
Uke 33: Lørdag 20 aug kl. 18, Våle prestegård
Uke 34: Spillekveld tirsdag 23. august
Søndag 28. august Stokke Bygdetun
Uke 36: Spillekveld tirsdag 6. september
Uke 38: Spillekveld tirsdag 20. september
Uke 40: Spillekveld tirsdag 4. oktober
Uke 42: Spillekveld tirsdag 18. oktober
Uke 44: Spillekveld tirsdag 1. november
Uke 46: Spillekveld tirsdag 15. november
Uke 48: Spillekveld tirsdag 29. november
Uke 50: Spillekveld tirsdag 13. desember
Festligheter og opptredener for øvrig vil bli informert om etterhvert. Spillekveldene holdes på «Loftet», Fossnes Senter, med start kl. 18.00. Møt
gjerne litt før, for stemming av instrumentene. Vi
øver, speller og spreller! Interesserte/nysgjerrige kan
gjerne stikke innom bortimot 20.00-tiden, da
spreller vi mest ... Leder: Øyvind Sæther
Uke 32:

Endelig:

Kleskode for ukulister!

Drammen Viseklubb
Vårt medlem og leder av Østnorsk Viseforum
(ØNV), Dag Hoftun Knutsen, har fått i gang
viseklubb i Drammen. Noen VUK´ere var aktivt med da Dag samlet interesserte for å dra det
hele i gang. Her er terminlisten for høsten:
Uke 35: Torsdag 1. september
Uke 37: Onsdag 14. september
Uke 39: Torsdag 29. september
Uke 41: Onsdag 12. oktober
Uke 43: Torsdag 27. oktober
Uke 45: Onsdag 9. november
Uke 47: Torsdag 24. november
Uke 49: Onsdag 7. desember
Visekveldene holdes i BUL-stua, Tollbugt. 14,
kl. 19.00 - 22.00. Legg merke til at det veksler
mellom onsdag og torsdag. Dag opplyser at de
gjerne vil ha gjester fra andre klubber, det bidrar
til å få opp stemningen. VUK ønsker lykke til!

Fler og fler VUK´ere!
I skrivende stund er vi 32 medlemmer, men
ingenting tyder på at det stopper her. På de 12
spillekveldene i vårsemesteret har vi vært 15-20,
med 23 som det høyeste frammøte, vi kan forsikre at det svinger skikkelig på «Loftet»!
Notér dagene og sats på spillekveldene i høst!

Vårt ærekjære medlem, Vennen Vukke, har
lenge sett seg lei på all slendrian i VUK´ernes
holdning til antrekk. Han gir klar beskjed: «Vi
har på våre spillekvelder opplevd det utroligste,
både utslått hår og stikkelsesbærlegger!» VV
mener at utglidningen må stanses og fremmer
derfor et forslag om egen kleskode for ukulister.
Styremedlem Freddie har stilt seg til disposisjon
som mot(e)villig modell. Bildet viser Vukkes
forslag til alminnelig antrekk på spillekvelder.
Forslaget er for tiden under styrebehandling.

Noen høydepunkter i vår
●
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Årsmøte 08.02 (kort!) i forkant av spillekveld.
Reke(s)pille-party på «Loftet» den 05.03.
Opptreden på Soletunet i Stokke 15.03.
Narrenes dager på Fossnes 02.-03.04.
En spillekveld stakk vi innom og underholdt
i butikken til Anne Kari i Keramikkhuset,
Fossnes, av skjær spilleglede!
Spell i opptog i Re for 1905-jubileet 12.06.
Gledelige besøk fra asylsøkere på Fossnes!
Tordenskjolds familiedager i Stavern (side 4)
Ukulelestevne i Sverige (side 1)

Familien Joner og andre ukulele-entusiaster!
Tone og Pelle Joner introduserte
sin praktbok «Ukuleleboka» i
2003. Tone, tegner og forfatter, og
Pelle, biokjemiker (og gitarist),
har vært viseentusiaster lenge.
Familien har eget ukulele-orkester,
her er far og tre sønner i aksjon!
Og Joners har ikke tenkt å stoppe
der. Deichmanns bibliotek har tatt
inn flere eksemplarer av boka, som
lånes ut sammen med instrument!
Stor suksess og lange ventelister!
Vestfold-biblioteker, følg med !!!

Tone og Pelle Joner...

Vi har sett flere store navn med ukulele: Elvis, Paul
MacCartney og ikke minst George Harrison (han
hadde alltid 2 ukuleler med seg, en for seg selv og
en for en medspiller...) Dette er vel og bra, men det
gjør betydelig mer inntrykk noe vi tidligere har
fortalt: Gamle Evelynn fra Bærum som skrev til
Øyvind om at hun hadde funnet fram sin ukulele
fra krigens dager igjen! Det finnes sikkert mange
slike blant oss, og vi i VUK vil gjerne ha kontakt
med dem! Ukulisme er smittsomt, og lidelsen er
ellevill! Tone og Pelle Joner ligger for øvrig ikke på
latsiden, de arbeider nå med et prøveprosjekt for å
få ukulele inn i skolen; kompendium er laget og det
startes opp i høst. Som svorne ukulister kan vi bare
bifalle: JA - la blokkfløyta få en konkurrent!

deltok også på ukulelestevnet i Lennartsfors, med eget
sceneinnslag. En liten episode er verdt å nevne i denne
sammenheng: Vi dro innom Årjäng før stevnet, og lette
etter Systembolaget. Jeg spurte en ukjent dame på gaten
etter veien, og hun holdt på å vise meg halve byen
rundt... Da jeg senere på dagen gikk ned av scenen, og
Joners skulle opp, spør hun - Tone - med et smil sånn
i forbifarten: «Nå....fant du Systembolaget..?»

Gull-sukk fra Vennen Vukke...
● Å lykkes betyr ikke

at man aldri gjør feil,
men at man ikke
slutter å prøve seg!
● Vannmelon er en veldig fin frukt; du spiser,

drikker og vasker ansiktet samtidig!
● Har lært å bøye verb på norsk-kurset:
Å gå ..... går ..... gikk ..... har gikt!

Ingen er viktigere enn andre i VUK..
men du verden så glad man kan bli av Pål Glad,
vår eminente bassist ... bare så det er sagt ...

«Tordenskjolds familiedager» med VUK-innslag!

<<En stor del av publikum...

Fra venstre:
Pål, Freddie, Trygve, Randi, Lars Tony, Reidun og Perny.

Fra reke(s)pillefesten 5. mars på «Loftet»
RANDI Salomonsen

En gruppe fra VUK var med lørdag 9.
juli i Stavern leir, et praktfullt område!
Den militærhistoriske forening «Tordenskjolds soldater» arrangerte familidager
og her var markedsplasser og masse aktiviteter. Dessverre var været altfor godt, så
strandlivet fristet nok mer denne dagen...
Likevel, VUK stilte opp på scenen to
ganger, og vi gjorde neppe skam på
ukulelesaken! Det var riktignok vanskelig
å komme opp og ned av scenen (les: platting). Tordenskjold selv som introduserte
oss, i full mundur, hadde løst problemet
med et par plastkasser, men disse brast
med glans, han var en røslig kar! Scenen
var også så trang at for å få brukt den ene
mikrofonen som var der til noe vettugt,
måtte vi nærmest ommøblere. Riktig sjarmerende var også snekkerverkstedet som
var lagt tett inntil scenen; hadde bare
hammerslagene holdt samme takt som
oss... Men ukulismen er ukuelig, vi
kjørte vårt løp, og de som var der var riktig så fornøyde - naturligvis...
Vår gode «hjelper» på strengeinstrumenter heter TERJE,
www.menty.no, tlf. 911 67 449
i det blå huset på Teie torv.
Han reparerer og skaffer!
BRUK HAM!
ØYVIND Sæther

FREDDIE Langrind

Ta kontakt e
min
med meg ellermer...
styremedlem

VUK
VESTFOLD
UKULELE
KLUBB

Sekr./kasserer
Formann
Tlf. 33 37 54 60 / 957 94 483
randi.salomonsen@c2i.net

Styremedl./redaktør

Tlf. 33 39 69 55 / 901 43 001 Tlf. 481 44 047
saether.oyvind@c2i.net
f-langri@frisurf.no

