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Jumping Fleas

Nimrod Be Broen
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Japp, så er det 2011. Et nytt år, og mange spille og øvings Tirsdager ligger foran oss. Gled deg 
De er klare til bruk, så la oss fylle året med Ukulele og sang, og vise andre at det er gøy å spille Ukulele !
Hva skjer i år ? Tja si det du. Vi starter opp 18 Januar å så får vi se hva som skjer.
Den lille Ukulelen overrasker stadig og veien blir til mens vi synger og spiller. Frem til nå har det bare
vært moro og spennende. Det kiler i magen med tanke på hva som ligger rundt neste sving.
Håper nye Vukkere vil trives hos oss, og regner med at de mer garvede også får utfordringer i dette året.
Jeg har planer om å justere litt på arrangering på de låtene vi har og å lage en ny vri på noen av låtene våre.
Noen nye melodier vil det helt sikkert også bli, og scenen vil være åpen ( hele året ) i all slags vær,
for de som vil prøve seg der. En oppfordring til deg i år, er å tørre å synge mer alene, ”gå solo”. Så når jeg
spør : Hvem vil synge ”solo” på dette verset ? så hiv deg frempå å skrik : JEG VIL, JEG VIL ! ! 
Det er ikke farlig, men bare moro. Det krydrer melodiene, å gir deg selvtillit. Så syng ut og stå på !
Det er det du lærer av og vokser på.
Jeg har også planer om å spille inn noen av låtene våre slik at vi kan legge dem ut på vår hjemmeside.
Følg med på Ukuleleklubben . com
Vi får stadig spørsmål om spillejobber og Ukulelekurs. Ja takk begge deler kan vi vel si.
Vi stiller opp på utespilling så sant vi har anledning, å kurs….. ja det blir det.
Øyvind
Formann Vuk.

Ukuleleklubben.com
Jeg har egentlig bestandig lurt på hvordan
den klubben egentlig ser ut, å om jeg kan
få låne den til å slå ned teltpluggene mine
med. Hilsen Vukke

Klubb kvelder og annet våren 2011
Dato
kl.
Aktivitet
18.Jan
1830 - 2130
Spillekveld Ø
25.Jan
1830 - 2130
Øvingskveld D
01.Feb
1830 - 2130
Årsmøte Spillekv. Ø
8.Feb
1830 - 2130
Øvingskveld D
15.Feb
1830 - 2130
Spillekveld Ø
22.Feb
1830 - 2130
Øvingskveld D
01.Mar
1830 - 2130
Spillekveld Ø
08.Mar
1830 - 2130
Øvingskveld D
15.Mar
1830 - 2130
Spillekveld Ø
22.Mar
1830 - 2130
Øvingskveld D
29.Mar
1830 - 2130
Spillekveld Ø
05.Apr
1830 - 2130
Øvingskveld D
12.Apr
1830 - 2130
Spillekveld Ø
19.Apr
1830 - 2130
Øvingskveld D
26.Apr
1830 - 2130
Spillekveld Ø
03.Mai
1830 - 2130
Øvingskveld Ivar
10.Mai
1830 - 2130
Spillekveld Ø
16 / 18Mai
1830 - 2130
Øvingskveld D
24.Mai
1830 - 2130
Spillekveld Ø
31.Mai
1830 - 2130
Øvingskveld D
07.Mai
1830 - 2130
Spillekveld Ø
14.Mai
1800 - ??
Sommeravslutn.
NB
Med forbehold om forandring.
Husk Vær oppdatert på Ukuleleklubben.com

Ukulelekurs for
nybegynnere våren 2011
Ta kontakt med ØYVIND

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

En sann Ukulist må spille bestandig. Uansett,hvor han / hun enn er.
På jobb, på bussen, å selvfølgelig i skiløypa !. Stå på Rolf !!! 

Litt dugnad
hver uke.
Mer å hente
for klubben !!

George Harrison.

1943 - 2001

En lidenskapelig Ukulelespiller, og trofast
medlem av George Formby Society.
Det sies at han bestandig hadde 2 Ukuleler
med seg. En til seg selv, og en til en eventuell
spillevenn som han kanskje møtte på sin vei.
I årene før han døde, når Beatles gutta samles
for å spille og mimre om gamle dager, så kom
Ukulelene snart frem, og det ble Ukulele musikk til langt på natt.
George Harrison var med på å legge grunnlaget og å verdsette Ukulelen og Ukulele –
interessen som vi ser i dag.
Godt jobba George 

Hver gang en grasrotgiver spiller
hos Norsk Tipping bidrar de med
noen kroner til et lag eller
forening, men bare hvis de
registrerer seg. Så grasrotandelen
er en slags dugnad på autoplot.
Poenget er at du må registrere
deg med Ukuleleklubbens org nr
som er : 995332329 for å støtte
Vestfold Ukuleleklubb.
Kjenner du andre som tipper så
informer dem om denne
ordningen, og spør om ikke de
også vil være med å støtte oss.
Dette er gratis for den som
tipper, og Vuk får da tildelt
midler fra Norsk tipping.
Dette er en vinn – vinn situasjon
for alle. Snakk med tippekomisjo
næ
re
n.!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$

J u m p i n g f l e a s !!
Music is a little bit - Image is everything
Hva er det egentlig som skjer i Holmestrand ??
Hvem er Jon Løvaas og hva er The Jumping fleas ???
Jon Løvaas, / Deamonflea: Skummelt dyktig / durkdreven på: Ukulele, sang, mandolin
Andre Løvaas, SchuddFlea : Sjeldent Viretuos : Ukulele sang, kazoo, Ukulele magnum
Hans Jørgen Sandnes / Ukulelvis : Heftig og rå på: Ukulele, sang, rynkeflygel og fløyte
JF jobber for tiden med en animert serie.
Følg med på utviklingen på Deres blogg side. Jumping Fleas

Repertoar : alt som er spillbart. You name it. We play it.
Klar for å prøve alt som ikke er prøvet før.
The jumping Fleas har vært i ”Nesten-Sverige”, Dvs Sponvika / Svinesund. Med stormende jubel, og
braksuksess og tilrop som: Jeg syntes de spilte bra jeg, kunne J.F. nok en gang konkludere med enorm
Suksess.
Selv om publikum var både
fraværende og uinteresserte,
klarte Jumping Fleas å trekke
stemningen til enorme høyder.
Særlig på grunn av bandets nye
røyk-kanon. Host hark. 
Til Venstre : The Jumping Fleas
med 97 kroner og 3 dollar i
hatten på Sponvika Vertshus.
En moderat innbringende aften
kan man kanskje si.
Men, Uansett, Ukulele ruler. 
Og neste spillejobb for J.F. er oppvarmings band for Ofelia / Gunnar Larsen og Hot Club Dø
Norvege på Hedrum Bygdetun. Januar 2011. Møt opp og opplev dem. ( Jumping Fleas altså )
De er snart klare for det store utland, for de skal spille inn en cd til uka.
Historie :
Jumping Fleas ble gunnlagt en varm sommerdag, 31. juli 2008, mens fuglene hekket og UkulElvis
jaktet på egg. DeamonFlea kom tilfeldigvis forbi, med impulskjøpt Ukulele og slank lommebok.
Ukulelen kostet 175 kr. Jumping Fleas hadde allerede samme kveld sin første øvelse, og instrumentparken ble umiddelbart tredoblet. Deamon rakk å kjøpe seg en enda bedre ukulele, før UkulElvis
solgte noen egg og en sykkel og pantsatte sveisen og kjøpte seg sin egen ukulele. Vi snakker fortsatt
om 31. juli men fuglene hekket ikke lenger.
To dager etter hadde bandet sin første generalforsamling. Visjonen ble enstemmig vedtatt: Vi kommer
aldri til å bli milionærer på vårt daglige virke, så derfor skal vi bli det på å spille ukulele. Tidsaspekt:
Så fort som mulig! Midlertidig motto: Hærlighet varer lengst. Valgspråk: Music is a little bit... image
is everything!
En uke etter hadde Jumping Fleas sin første gigg, som var ekstremt vellykket med nesten mer positiv
omtale enn bandets selvbilder kunne tåle. Senere har selvbildene blitt betraktlig hevet, langt over det
de positive omtalene kan tåle.
Men eventyret skulle få enda en prins. En vakker dag kom DeamonFleas ukjente tvillingbror luskende
med en gitar og ukulele under halsen……….
Vil du vite hva som skjer ?? … logg inn på Jumping Fleas på internett og les mer….. 

Tusen takk for nydelig blomst og
omtanke som jeg fikk av dere
da jeg var syk i fjor.

Øyvind

Note kurs på 1 - 2 – 3 for de som er interessert.

VUK
Vestfold
Ukulele
klubb
Stiftet 23/9 2003

Tonen C er markert på første hjelpe linje under de 5 vanlige notelinjene.
Tonen E ligger på 1. notelinje. G på 2., og H på 3..
Tonen D ligger under første notrelinje. F ligger mellom 1. og 2. notelinje.
A ligger mellom 2. og 3. og C ligger mellom 3. og 4 notelinje.
Hvor lang eller kort tonen skal spilles avhenger av hvordan selve noten ser ut.

Helnote
Varer i 4 slag.
Halvnote
Varer i 2 slag.
Firedelsnote
Varer i 1 slag.
Åttedelsnote
Varer i 1/2 slag.
Sekstendelsnote
Varer i 1/4 slag.
Står det # ved en tone, eller i starten på en note linje, så betyr det at denne
tonen, eller alle på denne note linjen skal heves 1/2 trinn.
Dvs. for eksempel. C # skal spilles ½ tone høyere en tonen C.
Står det b ved en tone, eller i starten på en note linje, så betyr det at denne
tonen, eller alle på denne note linjen skal senkes ½ tone.
Dvs E b skal spilles ½ tone lavere en E.
Det er så smart at det ække te å tru !! Vukke

Johnny Marvin ukulele med den unike ”airplane bridge”

Stemt : A D F# B eller G C E A
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