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Vestfold Ukuleleklubb ( VUK )

Her ser vi en som kan spille
på alle strengene !

På an` igjen heter det.  JA, da håper jeg alle har hatt en fin sommer, og er klare Tirsdag 17
August kl 1830 for nye Ukulele stunts på Ukulele loftet. Ukuleleinteressen avtar ikke.!!
Nrk 2 har sendt en times lang dokumentar om Ukulelen + reprise, og Reiseradioen har hatt
Datteren til lillebjørn Nilsen på lufta med Ukulele. Jeg har blant annet jeg har mottatt 2 stk
e poster fra Danmark vedr. kurs og andre Ukulele spørsmål, og Hilde observerer back-pakkere
på tur med Ukulele på toppen av ryggsekken, så ting skjer. Dette er bare starten. Stå på.
Hjemmesiden fungerer godt etter at PROISP hjalp oss etter krasjchen. Se Ukuleleklubben.com
I år vil vi synge noen nye sanger, men også arrangere litt på de vi allerede har. Det begynner jo
å bli ganske mange låter nå, men det blir også spennende å se hva høst semesteret bringer.
Hva blir det neste ? Jeg tenker da på hva vi har vært med på. Spelemannsprisen – Espen Lind,
Norske talenter og Norge Rundt, så, da er det bare å stramme strengene og rense strupen,
så setter vi i gang.  1
Øyvind.
Formann Vuk.

2 og 3

!

Ukuleleklubben.com
Verdens beste
hjemmeside.
Hilsen Vukke

Klubb kvelder og annet høsten 2010
Dato
kl.
Aktivitet
17.aug 1830 - 2130
Spillekveld Ø
24.aug 1830 - 2130
Øvingskveld D
31.aug 1830 - 2130
Spillekveld Ø
02.sep
1800
Sem bo og behandl.
07.sep 1830 - 2130
Øvingskveld D
08.sep 1830 - 2030
Ukulelekurs 1
14.sep 1830 - 2130
Spillekveld Ø
15.sep 1830 - 2030
Ukulelekurs 2
21.sep 1830 - 2130
Øvingskveld D
22.sep 1830 - 2030
Ukulelekurs 3
28.sep 1830 - 2130
Spillekveld Ø - kurs 4
05.okt 1830 - 2130
Øvingskveld D
12.okt 1830 - 2130
Spillekveld Ø
19.okt 1830 - 2130
Øvingskveld D
26.okt 1830 - 2130
Spillekveld Ø
02.nov 1830 - 2130
Øvingskveld D
09.nov 1830 - 2130
Spillekveld Ø
11.nov
1900
Tbg arb. Forening
16.nov 1830 - 2130
Øvingskveld D
23.nov 1830 - 2130
Spillekveld Ø
30.nov 1830 - 2130
Øvingskveld D
07.des 1830 - 2130
Spillekveld Ø
14.des 1830 - 2130
Juleavslutning
Husk
Vær oppdatert på Ukuleleklubben.com

Nytt Ukulelekurs for
nybegynnere i September.
Se datoer i listen til venstre her.

På kurset går jeg igjennom bl.annet :
- Stemming av Ukulelen
- Fingersetning og håndplasering /
teknikker og div grep med Venstre hånd
- Spille teknikker med Høyre hånd
- Litt tone lære og musikk teori
- Transponering av melodier med
kvintsirkelen
- Greptabeller og akkord oppbygning
- Ukulelens historie m.m.
- + spille trening

Israel Ka`ano`i Kamakawiwo`ole ( Bradda IZ ) ble født 20 Mai 1959. Han vokste opp i Palolo Vally på O`ahu sammen
med sin far Henry KaleiAloha Naniwa Kamakwiwo`ole Jr, og mor Evangeline Leinani (Keale) Kamakawiwo`ole.
Da han var 10 år flyttet de til Makaha, og han begynte å spille sammen med sin bror Skippy. Familien er musikalsk og
hans onkel Moe Keala, er en levende legende på Hawaii.
Da han var 15 år, satt han en dag og spilte på sin Ukulele på Makaha Beach. Jerry Koko kommer forbi og inviterer ham
hjem på en ”jam session.” Der møter han Moon Kauakahi og John Koko. Det ender med at disse starter gruppen
”Makaha Sons of Ni`ihau ble startet. Gruppen besto da av: Israel - IZ, Skippy, Moon, Mel Amina, Sam Grey, og
gjennombruddet kom da de fikk spille på et Jerry Lewis show.
På en periode over 15 år produserte de 10 album og vant mange Hoku awards ( Hawaii grammy priser).
De var årlig hovedatraksjon på Makaha Bash konserten på Waikiki.
På starten av 90 tallet bestemte IZ seg for å gå solo, og med hjelp av produser Jon De Mello produserte han 4 album.
IZ døde 26 juni 1997. Hele Hawaii var i shok og sørget meget. Over 20,000 mennesker kom til hans begravelse.
Kun 2 andre personer hadde fått slik oppmerksomhet på hawaii.
Han blir husket som Ukulelemester og sanger og det sies at han hadde et hjerte større en kroppen.
Og det sier ganske mye, for han var ganske ”stor” Han vil aldri bli glemt..
Personlig var han en kjær venn av meg. Jeg har aldri møtt noen som var lik ham.
Han hadde en Aura / energi, eller som Hawaiierne sier det ”Mana” rundt seg som var unik. Denne ”mana” var tydeligst
når han sto på scenen. Siste gang jeg så ham var på en konsert i California. Publikum var meget forventningsfulle, og
ventende på at han skulle begynne å spille og synge.
Plutselig starter musikken, teppet går opp og der er han, IZ.
Den store mannen med sin lille Ukulele, og sin fantastiske røst.
Han sang som en engel, og jeg begynte å gråte.
Hans ”utrykk” var så kraftfullt.
Jeg så meg rundt, og oppdaget at alle gråt.
"Akaka Falls da makas".

En god venn.

IZ

VUK i Norske Talenter
Kjersti fikk en e post.

( forkortet utgave )

Hei ! har du, eller noen andre lyst til å spille Ukulele i Norske talenter, lød spørsmålet.
Kjersti grublet litt på dette, og videresendte e posten til Randi.
Randi sendte den til meg, og jeg trodde at det var en vits.
Vi undersøkte litt rundt saken, og jo da, det stemte. Vel, vi har vært med Espen Lind i Oslo spektrum
og vi har vært på Norge rundt, så hvorfor ikke Norske talenter tenkte vi, og meldte vi oss på.
Vi 9trente på låta ”I Honolulu”, og reiste inn til Oslo på oddisjon nr 1.
Vi var 20 stk som hadde lyst til å være med, og vi var 20 stykker som gikk videre !!! og Hurra !!
Låta og scene opptreden gikk flott, og stemningen sto i taket.  Tenk, VI VAR VIDERE !
Neste oddisjon skulle være i Folketeateret, i Opera passasjen, med publikum i salen og Dommerne
Mia G, Alex R. og T Gjertsen på plass.
Vi stilte opp og ventet i 5 timer før vi fikk slippe til på scenen. Det var veldig mange som skulle på.
Da det var vår tur stilte vi opp i flott formasjon på scenen, og Torhild skulle vær Hula hula dame og
”danse ” låta, mens Frank skulle være fiiin herremann, og komme inn på scenen med smoking,
flosshatt og spaser stokk.
Vi startet opp og sang det vi var gode for. Torhild danset og var flott Hula dame, Frank kom fint
spaserende inn på scenen og Torhild skulle så rive av ham klærne slik at han skulle bli stående i Hawaii
bukse og skjorte, ( som han hadde under smokingen, ) og danse sammen med Torhild mot slutten av låta.
( Dette hadde vi forberedt med splitt i Frank sin jakke og bukse, løst festet med borrelås. )
Men hva skjedde da Torhild røsker til i jakka og buksa til Frank. JO, de satt fast, og ville ikke av.
Publikum lo, vi spilte Ukulele og sang ut, og Torhild og Frank ble mer og mer desperat etter som
jakka og buksa satt fast. Til slutt rykker Torhild til det hun kan i buksa til Frank, og dermed står frank
med buksa nedpå knærne, kun iført underbuksa si, på scene kanten, rett foran publikum og filmkamera
går og dommerne og alle sammen. Publikum lo så de gråt, og vi fikk 3 knall røde X èr og beskjed om
at ”Talent”?!? NEI, det hadde vi ikke, men Alex Roseen ville veldig gjerne være med oss når vi
hadde fest. Ha ha ha, det ble en uforglemmelig opptreden, og vi lagde i hvert fall show for TV seere
og publikum.
I ettertid har vi fått mange positive kommentarer på vår opptreden, så VUK og Ukulelen har blitt lagt
godt merke til. Flott PR. for oss, selv om vi ikke gikk videre. Men, det var gøy å få være med  .
Øyvind.

Linker, navn og adresser :
Ukuleleklubben.com
Ukulelefan.net
Ukulele.nu
Ukulele orchestra of great Britain
Ukulele players world wide
Ukulelejames.com
Jake Shimabukuro

Dommerpanelet i NT. var ikke nådige. Bare se på disse typene.
Her er ingen ting overlatt til tilfeldighetene. 
Et innblikk i vårt øvingslokale ”Loftet” under en iherdig treningsøkt, en
Tirsdag, våren 2010. Spillegleden er til å ta å føle på.. Bli med du også. 

Tusen takk for Gratulasjon og
Nydelig Ukulelekake på min
50 års dag i Mars.
Øyvind

Det skjer ting i Danmark !! Marie Louise d S Aubain
ønsker å dra i gang et Ukulele forum i Danmark.
Hun spiller Ukulele og stor koser seg med den,
og ønsker at flere skal samles og spille sammen.
Du finner henne på Internett adressen :

Ukulelefan.net
Siden 1 jan 2007 og frem til i dag, har vi hvert samlet
på ”Ukuleleloftet” vårt 139 Tirsdager. Noen har møtt
opp av og til, noen annen hver gang, og noen veldig
ofte, MEN, en av oss, har møtt opp 133 av 139 ganger,
og det er Dag Isaksen. Kjempe bra ! Stå på.

Full honør til deg !!!
Og så en Ukulele Quiz :
Hva heter den laveste tonen på en Tenor Ukulele?
Hva betyr det når det står # bak en besifring ?
Hva kalles de små prikkene på Ukulelehalsen ?
Hvilke toner består en D dur akkord av ?
Hvor mange toner består skalaen av ?
Hva er en Capotasto ?
Hvor mange slags Ukulelestørrelser finnes det?
Hva veier en Sopran Ukulele ?
Hva heter kammertonen, og hva er svingetallet ?
Hvor mange måter kan du ta D dur akkorden på ?
Finnes det andre steminger en ADF#H og GCEA ?
Nevn 7 forskjellige Ukulele fabrikat.
Hvilke dur og moll,er hører sammen med G dur ?
Hva betyr Frett-less, og finnes det slike Ukuleler ?
Hvilken tone starter A dur skalaen på ?
Hva er en Dobro ?
Hva er tykkelsen på Sopran Ukulele strengene ?
Hvordan er hele/halve trinn fordelt i moll skalaen?
Hva er det man ikke skal gjøre med en Ukulele ?
Finnes det Ukuleler med 3 strenger ?
Hvor vokser Koa treet ?
Hvem produserer Sharkfin plekter ?
Hva betyr det når det står $ foran en besifring ?
Hvor mange Ukulele grep kan du erindre ?
Når ble Ukulelen innført til Hawaii, og av hvem ?
Hva heter Norges første og største Ukuleleklubb ?
Lykke til :-)

80 år
Act Naturally
Ain`t she
sweet
Aint miss
behaven
Alexander
ragtime band
All of me
Alle fugler
Alt går i
stykker
Amazing
Grace
Apans song
Are you
lonesom
tonight
As time goes
by
Bad moon
rising
Balladen om
Morgan rev
Bananaboat
song
Be bop a lula
Bitte små ting
Black magic
womman
Blowing in the
vind
Blue Hawaii
Blue suede
shoes
Blåbærturen
Blåveispiken
Bridge over
trouble
Bustebartepinn
Bæssfar og je
C7 Herr
president
Calle
Schevens vals
Canon sanger
Cowboy helten
CV 2`n
Dagen er din
Dagny
Dansen på
Sunnanø
Dar kjem
dampen
Davy Crocket
Daydream
De nære ting
Deilig er jorden
Den første
bananen
Den første
løvetann
Den glade
vandrer
Det bobler
Det handler
om å leve
Det sa presten
ikke noe
Det står en
friar uti ga
Detroit City
Do you know

VUK
Vestfold
Ukulele
klubb
Stiftet 23/9 2003
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