Ukulele post`n
Nr 2 / 2011

August Ukp nr 16

Vestfold Ukuleleklubb ( VUK )
Hurra !!
Nå begynner det igjen !!
Jeg regner med at du har
hatt en fin sommer og har
fått feriert skikkelig.
Kanskje du har hatt med
Ukulelen å spilt litt for
noen andre i ferien?
I så fall la oss få om det !
Vuk øker i størrelse, å
med et medlemstall på 55
+ stadig økende interesse
for Ukulelen og Vuk, så
trenger vi et nytt sted å
samles !! ”Loftet” blir
snart for lite. Jeg
tenkerfortsatt å beholde
”Loftet” men vi må ha noe
større å samles i når vi er
mange. Hvis du vet om et
lokale, eller har en Ide om
hvordan vi kan få det til,
så si ifra. Alle forslag taes
i mot med takk.
Jeg vil også oppmuntre
andre i Vuk til å komme
sammen å danne
grupperinger/spillegrupper
slik Frank & Co har gjort.
Jeg tror at det er
inspirerende og utviklende
for alle. Jeg har fått
tilbakemeldinger vedr. det
vi gjorde på Norsk
Ukulelefestival.
Utelukkende ros og gode
ord, å det er jo gøy da !!!
Jeg ser frem til
Tirsdagskveldene å tror at
høsten blir full av
spilleglede og moro.

Øyvind

Fra FestivaLen

Parade gjennom Holmestrands gater.
Gjett om vi ble lagt merke til !! ;-)

Svantes lykkelige dag.

Frank er blitt
en skikkelig
viretuos på
Ukulelen og
spillte og
sang seg inn
i alles hjerter
med låta
”Svantes
lykkelige
dag”.

Here I am, I`m on
my own, Hvem er
det som sier at
Pingviner ikke kan
fly, eller spille
Ukulele !?!?

Pelle Joner ble tildelt prisen :
Drømme Ukulela for sitt
engasjemang og arbeid med å
fremme Ukulelen i Norsk
skole og samfunn.

Rock`n roll !!!

Freddie Langrind
fremførte mange
av sine Ukulele
låter. Her, Ulla
Krusedulla,
Edderkoppen
Eddie, m.flere …

Østre Vestrum Ukulelelag
fra Larvik er skikkelig bra !
Her iført kostymer og i fri
utfoldelse med Ukuleler og
sang på scenen i Biorama.

Jumping Fleas gjorde en formidabel jobb som arrangsjør
av Festivalen. Vi håper at dette blir en årlig tradisjon. ☺
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- Om
noen få år kan klubben
feire
10 års

eller virkelig markere dette, så er styret er åpent for forslag !!!
- Vuk vokser stadig og klubben trenger STØRRE lokale å spille / samles i.
Kjenner du til et egnet lokale / sted hvor vi kan samles ? I så fall la oss høre om det !!!!
Klubb kvelder og annet høsten 2011
Dato
16.Aug
23.Aug
29.Aug
30.Aug
06.Sept
13.Sept
20.Sept
27.Sept
04.Okt
11.Okt
18.Okt
21.Okt
25.Okt
01.Nov
08.Nov
15.Nov
22.Nov
29.Nov
06.Des
07.Des
12.Des
16.Des
NB - Med
Husk - Vær

kl.
1830 - 2130
1830 - 2130
Oppm. 1745
1830 - 2130
1830 - 2130
1830 - 2130
1830 - 2130
1830 - 2130
1830 - 2130
1830 - 2130
1830 - 2130
Oppm. 1745
1830 - 2130
1830 - 2130
1830 - 2130
1830 - 2130
1830 - 2130
1830 - 2130
1830 - 2130
Oppm. 1800
Oppm.1745
1830 - 2130
Forbehold
oppdatert på

Aktivitet
Spillekveld Øyvind
Øvingskveld Dag
Tbg hørsel.
Midtløkken
Spillekveld Øyvind
Øvingskveld Dag
Spillekveld Øyvind
Øvingskveld Dag
Spillekveld Øyvind
Øvingskveld Dag
Spillekveld Øyvind
Øvingskveld Dag
Midtløkken bo og Service.
Spillekveld Øyvind
Øvingskveld Dag
Spillekveld Øyvind
Øvingskveld Dag
Spillekveld Øyvind
Øvingskveld Dag
Spillekveld Ø
Re Hørsel.
Våle
LHL Tbg
Avholdsf.hus
Avslutning
Om forandring
Ukuleleklubben.com

Utrolig populære Ukulelesmykker:
Randi produserer smykker av Cernitt med sølv.
Disse var tenkt solgt under Ukulelefestivalen i
Holmestrand 2011 men nesten alt ble revet bort allerede
før festivalen ble åpnet. ☺
Er du interessert i smykkene så ta kontakt med Randi på
telefon: 98 89 98 44 eller ransal@live.no

Harald Heide Steen jr. Klippet fra
Allers nr 5 31 januar 1989 ( pris kr 16oo )
Harald Heide Steen jr. var 11 år gammel
da hans far forsto at guttens store
musikalske talent måtte gis en liten
oppmuntring, Harald fikk en Ukulele !!
Instrumentet har fulgt Harald i alle år. –
den er blitt en slags ”livsmaskot” , sier
Harald.
Dette er ingen barnegitar, men en
Ukulele! Forstår ? U-ku-lele!
Harald blir fornærmet hvis folk viser
manglende forståelse og respekt for hans
lille instrument.
Som alle unger elsket han alt som det kom
lyder fra. Hans far forsto at her måtte man
utnytte en kommende stjernekunstners
utvilsomme store talent. Han rådførte seg
med kona og fikk til slutt tak i en Ukulele
fra en ganske så kjent instrumentmaker i
hovedstaden. Denne Ukulelen har fulgt
ham hele livet å instrumentet har
selvfølgelig stor affeksjons verdi for
Harald, ”og når jeg dør, skal min
odelsgutt Frikk få arve det” sa Harald.

Ukulelekurs for Nybegynnere!
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag

07
14
21
27

september 1830 til 2030
september 1830 til 2030
September 1830 til 2030
September 1830 til 2130
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Grasrotandelen :
Registrer Vestfold Ukuleleklubb på ditt tippekort hos din kommisjonær
med nr 995 332 329 så er du skikkelig grei altså !!
Det er nemlig slik tippemidlene fordeles i dag.
Takk for din støtte til Ukuleleklubben. ☺
D stemming og C stemming. Hva er forskjellen ?
Det finnes hovedsakelig 2 måter å stemme Ukulelen på.
ADF#H som er D stemming, eller GCEA som er C stemming.
C stemming er stemt 2 tone-trinn lavere en D stemming, å låten blir således
litt mørkere i klangen. Vi som er vant til D stemming vil få en C akkord
der vi tar vårt D grep. Vi får en F akkord der vi tar vårt G grep,
å en G7 der vi tar vårt A7 grep. Syntes du at C dur grepet er vanskelig å ta i
D stemming ? så kan du stemme om din Ukulele til C stemming å ta et D
dur grep, eller, ha en Ukulele ekstra som er stemt i C stemming.
Vanskeligere er det ikke. Men forvrirrerndre kan det kanskje bli hvis du til
stadighet bytter Ukuleler med forskjellig stemminger. Uan-Z Lykke til.

Vuk Kontonr.
0539 24 67590
Medl. kontingent
Kr 500.- pr. År
Info om oss. Se
Ukuleleklubben.com
Vuk er: gruppemedlem
av Norsk Viseforum
Vuk er tilknytet
Musikkens studie
forbund

