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Vårsemesteret 2008
rundet av i all enkelhet!
Som de enkle mennesker vi er i VUK ble
vårsemesteret avrundet i sømmelige og
stillferdige former et sted i distriktet.
Redaksjonen har etter nøye overveielse
kommet til at distriktets stedsnavn ikke
skal røpes... Oppslutningen var meget
god, ikke minst fordi vi også hadde invitert junioravdelingen, her representert
ved Pålebass...

Vertinne Randi og den nyvalgte arrangementskomite
er av den oppfatning at enhver VUK-samling skal ha
et meningsfylt, pedagogisk innhold. Denne gang ble
dette løst ved at to lag skulle lete rundt på området
etter pakker av en viss farge, og så bruke det de fant
til å lage en bløtekake. På kortest mulig tid, selvsagt.
Nedenfor er vinnerlaget avbildet. Det obligatoriske
spørsmål fra vår utskremte medarbeider «Hva føler
dere nå?» ble aldri besvart, deltagerne var som man
ser allerede i gang med å fordype seg i seirens rus...

FRA VÅR DUBLINKORRESPONDENT

Vennen Vukke
- VUK-tur med jente-stim på
rommet og «Nidelven ikke helt
stille» i Dublin City Hall!
SE SIDE 2 >

UKULELE-POST´N utkommer 2 ganger pr. år, foran hvert semester og spres hovedsakelig over internett.
Vi har selv en mailingliste langt ut over egne rekker. I tillegg kan annonsører og medlemmer fritt
spre budskapet, via egen PC eller - etter avtale - i papirformat A5.

Klubbkvelder høsten 2008
Uke nr.:
34: Spillekveld tirsdag 19. august fra kl. 1830
35: Øvingskveld tirsdag 26. august fra kl. 18.30
36: Spillekveld tirsdag 2. september fra kl. 18.30
37 Øvingskveld tirsdag 9. september fra kl. 18.30
38: Spillekveld tirsdag 16. september fra kl. 1830
39:

JUBILEUM 5 ÅR tirsdag 23. september
Programansvarlig: Arrangementskomiteen *

40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:

Spillekveld tirsdag 30. september kl. 18.30
Øvingskveld tirsdag 7. oktober fra kl. 18.30
Spillekveld tirsdag 14. oktober fra kl. 1830
Øvingskveld tirsdag 21. oktober fra kl. 18.30
Spillekveld tirsdag 28. oktober fra kl. 1830
Øvingskveld tirsdag 4. november fra kl. 18.30
Spillekveld tirsdag 11. november fra kl. 1830
Øvingskveld tirsdag 18. november fra kl. 18.30
Spillekveld tirsdag 25. november fra kl. 1830
Øvingskveld tirsdag 2. desember fra kl. 18.30

50:

JULEARRANGEMENT tirsdag 9. desember
Programansvarlig: Arrangementskomiteen *

SPILLEKVELDER kl. 18.30-21.30
Øyvind er musikalsk leder og organiserer
spillingen fram til kaffepause ca. kl. 20.00.
I pausen er det fritt fram for soloinnslag.
Etter pause kan man komme med ønsker.

ØVINGSKVELDER kl. 18.30-21.30
Uformell øving etter den enkeltes behov, med mulighet for å
plukke opp og selv gi impulser til spillevenner!
Ansvarlige: IVAR (tlf. 415 08 844) og DAG (tlf. 480 20 579)

* ARRANGEMENTSKOMITEEN
Tre særlig fantasifulle medlemmer er valgt til å legge opp
programmet. Det er bare å legge sin utrygge skjebne i disses
hender: PERNY (tlf. 416 82 308), TRYGDIS (tlf. 33 32 50 00)
og FRANK (tlf. 922 08 379).

STØTTESPILLER I STOKKE:

(1) Med bakoversveis faller
det naturlig å se framover.
(2) En ulv i fåreklær bør
betenke seg før han spiser
opp skredderen sin.

Vennen Vukke
HVERDAGSFILOSOF

(3) Bjørnen sover...
til det verste er over.

UTDRAG FRA
«333 BEVINGEDE ORD SOM FLØY FOR LANGT»

NY STOR FOSSNES-ATTRAKSJON
Initiativtaker og ildsjel:
VUK-tur til Dublin!
Grethe Iversen, Galleri Fold.
Vår reporter V.V. fulgte VUK`ernes ferd i vesterled,
og han har avgitt noen ganske få ord (les: overskrift), samt en komplisert reiseregning som vi
ennå studerer. Vi kan imidlertid rekonstruere forløpetFRA
etter ØVELSE
vitneopptak:
PÅ «LOFTET»
Disse VUK `ere tilbrakte 20. - 23. april 2008 i Dublin: Anna Marie, Perny, Hilde, Trygdis, Ivar, Per
Aage, Frank og Thorhild. De ble raskt fortrolig med
byen og en viss lokal herre: Guiness. Etter rekognosering og næringsinntak samlet gruppen seg
utpå kvelden i et av hotellrommene for «vukking».
Ganske snart banket det på døra. Et jentekor fra
USA ville være med på musiseringen, pluss at de
ville danse. Neste gang det banket på døra var det
fordi noen på hotellet ville sove...
Som arbeidsdeling påtok jentene seg å utforske
Dublin, guttene «Publin». Jentene skaffet seg raskt
oversikt over shopping-strøket. Så kontrollerte de
Dublin Castle og tro til med «Nidelven» i Dublin City
Hall, kledelig flerstemt. Molly Malone møtte de også
og i hennes handlevogn var det mye mer enn
«cockles and mussles». Ukulelene var stadig
framme, men irske puber stengte for tidlig for
spillelystne VUK`ere. Isteden ble det jamming
sammen med noen gatemusikanter. Turen var
Thorilds initiativ og opplegg, takk og heder til henne!
PS. Under en rundtur besøkte gruppen et whiskydestilleri. Undres om det var her V.V. skrev sin
legendariske reiseregning... (red. sluttkommentar)

STØTTESPILLER I STOKKE:

Vennerød Mek. Verksted
IVAR AASVANG
Dreiing, sveising og reparasjoner
TLF. 33 33 90 75 - Mob.: 415 08 844

FRA FOSSNES

VUK utvikler også i beskjedenhet stadig noen
«stjerner». Pål bistår her Randi (til v.) og Kjersti
en dag på Fossneskroa «Den Glade Vandrer».
Begge jentene har vært aktive og dyktige
lenge, og sammen er de dynamitt !

Stella Polaris, Vestfolds eneste
og Norges eldste gjøglerteater
Det er stort og inspirerende å følge med på dette
teaterets utvikling og prosjekter. Undertegnede fikk
med seg premieren på «Når de døde våkner» ved
Borre-haugene i sommer under Vestfold Festspillene, en besettende opplevelse! Selskapet ble dannet i 1985 av Merete Klingen og Per Spildra Borg,
begge med lang teatererfaring i inn- og utland. Bildet
er tatt fra balkongen utenfor «Loftet» og er fra
«Narrenes dager» på Fossnes i år. Det er Merete
som her bergtar publikum. Nærmest i skrivende
stund, nemlig 10/8 arrangeres «Brødets fest», der
Stella avslutter sin sommerskole med å feire det
første korn som høstes inn. Stor ståhei, håndverksutsalg, masse boder og aktiviteter, sikkert også noen
ukulister! Stella har kommet inn på Statsbudsjettet,
og vi leste nylig om et million-stipend fra EU for
internasjonalt kultursamarbeid. Heia Stella Polaris!

HUSK VÅR HJEMMESIDE:

www.ukuleleklubben.com
HER FINNER DU BL.A. ALLE DE FOREGÅENDE
NUMRE (10) AV DETTE UTMERKEDE BLAD!

Med henvisning til terminlisten minner vi om at det er
tillatt å ta en tur innom for interesserte. På LOFTET er
det stadig stinn brakk på tirsdagskveldene...

< VELKOMMEN!
... men det er sikkert plass til deg også!
STØTTESPILLER I LARVIK:

Et ukulele-navn i tiden: ESPEN LIND Vi har vel alle mange ganger hørt hans
store hit i år: «Scared of heights».
En flott låt der ukulelen spiller en
viktig rolle! Undertegnede finner
også arrangementet for øvrig svært
fascinerende, særlig det å bruke tuba
som bass. Det hender vi blir spurt om
hva slags repertoar vi har i VUK.
Svaret er alltid: Alt mulig, også Espen
Linds hit, men kanskje med noe mer
«ansiktsblått» i falsett-leiet...
- og et gammelt: Ukulele Ike !
En som ikke hadde problemer i høyden var
denne mannen! Du har sikkert hørt «When you
wish upon a star» fra Disneys Pinnochio-film,
en tynn, lys stemme - det er Ukulele Ike!
Teknikken ble kalt «effin», en slags stemmetrompet eller kazooo (tilsv. å spille på kam).
Han startet altså med stemme-improvisasjoner
Cliff Edwards
og ukulele. Han slo tidlig gjennom innenfor
(1895-1971)
dixieland og jazz. I Gershwins «Lady be good»
stjal han i 1924 showet med «Fascinatin` Rhythm», og ble «big star».
Noen år senere markerte han seg sterkt i «Singin` in the rain». Som
stjerne slapp han til med roller i over 100 filmer, og var svært etterspurt. Med «When you wish upon a star» vant han Oscar i 1940.
Det er anslått at han solgte ca. 74 millioner plater i sin karriere, og
hadde dermed enorme inntekter. Likevel gikk han konkurs flere ganger, og kunne ofte ikke engang betale sin skatt. Bakgrunnen var stor
spillegjeld og stoff- og alkoholavhengighet. De siste 20 årene av sitt
liv dabbet karrieren og da han døde i 1971 var han fattig og glemt.
Men her i Ukulelepost`n fortjener han sin plass!
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Info om ukulele og VUK
finner du på:

www.ukuleleklubben.com

Redaktøren har lagt ut
egne viser: mp3, noter
og tekster, mange av
dem med ukulele !
Ta gjerne visene i bruk,
det er hele vitsen!

