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En studie...

OVER 40 VUK´ERE ER NÅ I FARTA!

SPILLEKVELD PÅ «LOFTET»

... i alvor og ...
FRA FEST PÅ ...

«DEN GLADE VANDRER»
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UKULELE-JENTENE

... selvhøytidelighet!
FEST PÅ «LOFTET»

TORADER-BESØK

UKULELE-KAKE

Klubbkvelder våren 2007
Uke 3:
Uke 4:
Uke 5:
Uke 6:
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Uke 9:
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Uke 11:
Uke 12:
Uke 13:
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Uke 21:
Uke 22:
Uke 23:
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Spillekveld tirsdag 16. januar
Øvingskveld tirsdag 23. januar
Spillekveld tirsdag 30. januar
Øvingskveld tirsdag 6. februar
Spillekveld tirsdag 13. februar
Øvingskveld tirsdag 20. februar
Spillekveld tirsdag 27. februar
Øvingskveld tirsdag 6. mars
Spillekveld tirsdag 13. mars
Øvingskveld tirsdag 20. mars
Spillekveld tirsdag 27. mars
Øvingskveld tirsdag 3. april
Spillekveld tirsdag 10. april
Øvingskveld tirsdag 17. april
Spillekveld tirsdag 24. april
Øvingskveld tirsdag 1. mai
Spillekveld tirsdag 8. mai
Øvingskveld tirsdag 15. mai
Spillekveld tirsdag 22. mai
Øvingskveld tirsdag 29. mai
Spillekveld tirsdag 5. juni
Øvingskveld tirsdag 12. juni
Spillekveld tirsdag 19. juni

«SVERDRUP SUITE»
urframføres!
Redaktør Freddie har et musikalsk samarbeid med komponisten Filip Sande.
Freddie har tonesatt dikt av Harald
Sverdrup, og Filip har arrangert for
blandakor. Urframføring skjer under en...
POESIKONSERT i Stokke kirke
søndag 18. mars kl. 18.00 av Sjøbodkoret under sin dirigent Olav Næss

*

Lån ukulele på «Deichmanske»!
I Deicmanske Bibliotek i Oslo kan du låne Tone og
Pelle Joners flotte «Ukuleleboka» sammen med et
instrument. De har kjøpt inn 13 ukuleler til formålet. Et eksempel til etterfølgelse!?

*

Innkalling til VUK årsmøte
30. januar på «Loftet» kl.18.30.
Spillekveld umiddelbart etterpå.

SPILLEKVELDER på Loftet 18.30- 21.30:
Møt helst før ... for stemming av instrumentene! Øyvind er musikalsk leder, og han organiserer aktivitetene fram til kaffepause ca.
kl. 20.00. I pausen er det fritt fram for soloinnslag. Etter pause kan
man komme med ønsker.
ØVINGSKVELDER på Loftet 18.30- 21.30:
Her møtes vi til øving, spilling, erfaringsutveksling etc. uten fast
organisering/ledelse. Randi (til høyre) har tatt initiativet til disse
kveldene, og det har vist seg at hun har hatt rett i sin antagelse,
nemlig at mange ønsker å finne ut av tingene sammen med spillevenner, og kanskje både gi og få nye impulser som ukulist. Det er
all grunn til å berømme Randi for initiativet!

Formannens hjørne
Hei, og godt nytt år til alle! VUK går inn i sitt 4. år og det er
stadig flere som finner ut at ukulele er gøy! Vår fest på «Den
Glade Vandrer» (den nyåpnede Fossnes-kroa) gikk kjempefint,
og jeg takker alle som deltok både foran og bak teppet. Jeg har
fått tilbakemeldinger på at folk trivdes på alle måter. Vi fortsetter
med spillekvelder og øvingskvelder annenhver uke. På spillekveldene vil jeg legge inn et minikurs (små tips) på slutten av
kvelden. Mange har jo spilt en god stund nå, og ønsker kanskje
flere utfordringer. Jeg ser fram til et nytt ukuleleår med nye
musikalske krumspring!
Øyvind

Vår gode «hjelper» på
strengeinstrumenter:
TERJE M.
www.menty.no
tlf. 911 67 449

Du finner ham på Teie,
i det blå huset ved Rema.
Han reparerer og fikser
og skaffer alt du trenger.
BRUK HAM!

-KROA
Tidl. FOSSNES VEIEN
ANDEBU
AVKJØRING FRA
E18/SEM
(312) ca. 3 km fra

Åpent for matservering:
Hverdager kl. 11.00 - 17.00 (16.00)
Søndager kl. 12.00 - 18.00
PUB hver fredag fra kl. 19.00.
Kveldsarrangementer med program
vil bli annonsert/bekjentgjort. *
Lokalene kan også leies
med eller uten bevertning.
Alle rettigheter. Alkoholservering
forutsetter ansatte til stede.
For bestilling av mat, lokalleie etc.
ta kontakt med Anne Kari,
tlf. 924 08 035,
evt. 3336 1755 el. 3336 1756.

l
* VISEKVELDER:
Pub fra kl.19.00, program fra ca. kl. 20.00.
Program, allsang, åpen mikrofon.

Fredag 26. januar:
VESTFOLD UKULELEKLUBB
Visevert: Øyvind Sæther
Fredag 16. februar:
«BELLMAN PÅ NORSK»
Visevert: Freddie Langrind
Fredag 16. mars:
«ORD- OG TONESLEPP»
Fritt fram for alle med noe på hjertet!
Visevert: Freddie Langrind
Fredag 13. april:
«ORD- OG TONESLEPP»
Fritt fram for alle med noe på hjertet!
Visevert: Freddie Langrind
Fredag 11. mai:
VESTFOLD UKULELEKLUBB
Visevert: Øyvind Sæther

OFFISIELL ÅPNING ...
av «Den Glade Vandrer» skjedde 18. desember
2006. Elfi Sverdrup klippet båndet og sang en
fascinerende lokk, Triztan Vindtorn leste fra sin
trykksverte-ferske dobbeltbok «Baksideportretter/
Slik trær føder barn» og ordfører Nils Ingar Aaboll
hilste fra Stokke kommune. (Red)aktør Freddie
hilste fra VUK med noen ukulelelåter til slutt.
Undertegnede har etter dette en rekke ganger
frekventert stedet, og det kan trygt anbefales! Jeg
har til og med møtt andre VUK´ere der! Det lover
godt for oss alle! Bruk stedet flittig!

«En sti for øyet» på Fossnes!
Kulturstien på Fossnes, Grethe Iversens (Galleri
Fold) store prosjekt fikk nylig tildelt 1 mill. kr. fra
et sparebankfond, et betydelig løft for framdriften.
Grethe antyder åpning høsten 2008, men går man
en tur i skogen rundt Fossnes kan man se at arbeidet skrider fram. Meget spennende!

VISEFORUM
VUK-medlem og leder i ØNV (Østnorsk Viseforum) Dag Hoftun Knutsen opplyser om:
- ØNV regionmøte 10. februar i Drammen
- Kurs i visetolking 9. - 11. mars
- ØNV-tur til Irland i slutten av juni!
- Drammen Viseklubb starter opp 9. januar med
annenhver tirsdag, litt usikkerhet om lokale, så
spør deg for før du drar...
«BELLMAN PÅ NORSK»
Dette historiske visekåseriet av og med Freddie
har fått bred omtale i medlemsbladet til det svenske «Bellmansällskapet». Freddie har nemlig gjort
en rekke gjendiktninger for bedre forståelse av den
svenske nasjonalskalden. Han skal være den første
og eneste nordmann som driver med slikt, men
Bellman er ellers oversatt til en rekke språk (f.eks.
engelsk, russisk, jiddisch! ... og dansk!)
Som TONO-medlem er Freddie etter konsulentvurdering tilkjent «full tekstandel».
Freddie har hatt 12 proffesjonelle oppdrag de siste
par år med visekåseriet i Buskerud, Telemark,
Østfold og Oslo. Nå er det endelig Vestfolds tur, og
det skjer på «Den Glade Vandrer» 16. februar.
Entré kr. 100,-. MØT OPP!

ENGLANDS FREMSTE UKULIST:
Dette er forsiden på et
dobbelt CD-album
(Øyvinds). Her er 40
låter med den store
ukulelemester George
Formby (1905-1961).
Vi har tidligere trukket
fram ukuleleelskere
som Ray Coniff og
Harald Heide Steen jr.,
men med all respekt:
De blir nok amatører
mot Formby, som
hadde en teknikk vi
andre ukulister bare
kan drømme om. Her
er litt om hans liv og
karriere:
Sitt korte liv til tross (56 år) hadde han 40 år i rampelyset. Han spilte inn 21
filmer og ga ut 230 plater (men det var jo på 78-platenes tid). Under siste
verdenskrig skal han ha underholdt tilsammen 3 mill. soldater, og han oppnådde enorm popularitet også i Canada, Australia, New Zealand og SydAfrika. I året 1939 var han den mest populære og høyst betalte entainer, over
£ 100.000,-!! Dette hadde ikke bare med talentet å gjøre, men også hans
personlighet og scenesjarm. I tillegg beskrives hans kone Beryl som en svært
dyktig manager. Han utviklet sin egen spilleteknikk, det ble kalt «split
stroke», en slags dobbeltslag med utsøkt finesse. Han var mest kjent for sin
«banjolele» (banjo ukulele), en blanding av den lille Hawaii ukulelen og den
større amerikanske banjoen.

SJEKK >WWW.UKULELEKLUBBEN.COM<
OG MØT ROBERT, VÅR WEB-MASTER:
Robert Sæther heter han, og er
sønn av Hilde og Øyvind (formannen). En ung mann (16)
med mange interesser og talenter, f.eks. el-gitar og bass-gitar.
Han liker også ute-overnattinger(!), sykling, båt og data, og
det siste nyter vi i VUK godt av.
Han er selvlært, men ordner opp
i det meste av hardware og
software, innstillinger og nettverks-koblinger når de trenges.
Viktigst for oss er at han er vår
Web-master, og en dyktig og
effektiv sådan. Han designer,
redigerer bilder og kan de nødvendige triks i dette faget. Vi
takker og bukker!
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randi.salomonsen@c2i.net
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VARAMEDLEM
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VENNEN VUKKE
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l
UKULELE-POST´N
utkommer 2 ganger pr. år
med et opplag på ca. 200 eks.
NB!
Stadig flere mottar bladet
direkte til PC, i A4 og farger.
Står du på mail-listen?
l
VUK er gruppemedlem
av Norsk Viseforum
www.viseforum.no
Fossnes Senter huser oss:
www.fossnes.no
Info om ukulele og VUK
finner du på:
www.ukuleleklubben.com

