Jubileumsåret 2013

Ukulele post`n
Nr 1 / 2013

ukulele ukulele
lulele ukulele u
le ukulele ukule
lele ukulele uku
ukulele ukulele
e ukulele ukulell
lele ukulele uku

Januar Ukp nr 19 Vestfold Ukuleleklubb ( VUK )

Med så mange Ukuleler så må vel
dette være : Ukulele heaven !!

Gjett om denne lille karen er heldig da ….…
Han har en klok far som gir ham en Ukulele !!

2013 er Jubileumsår for Ukuleleklubben. Vuk ble startet 23 september 2003
og vi har vært med på mye rart på disse 10 årene. Les mer om dette i Ukp 19.
Vi samles fortsatt på Fossnes ”Loftet” og ønsker Gamle og Nye Ukulister
velkommen. ☺ Spilleglede har vi fortsatt og repertoaret bare øker og øker.
Nye Ukulelekurs vil bli holdt, og jeg regner med at vi blir enda flere Ukulister
utover i dette året også. ☺ Jeg registrerer at Ukulele interessen fortsatt er
stigende i Norge, og syntes at det er kjempegøy. ☺ Vi planlegger nye Ukulele
stunt i 2013 så følg med i media. Til deg som ikke har prøvet dette instrumentet
enda : Ta kontakt med en av oss i Ukuleleklubben så skal vi vise deg hvordan
det gjøres. Ukulele er morsomt å spille ☺ og det sprer glede. Egentlig er det
ikke noe å nøle med. Løp og Kjøp en Ukulele og sett i gang ☺

Dette er det første bildet som ble tatt av gjengen som

Hva har Vuk vært med på siden 2003 til i dag. dannet Vestfold Ukuleleklubb i 2003.

Det hele startet med at jeg ( Øyvind ) kjøpte en defekt Øyvind, Anne Marit, Randi, Reidun, Freddie, og Tove.
barnegitar på Brår Gjenbruks stasjon i Ramnes
sommeren 2002. Dette viste seg å være en Ukulele !
Etter at den var reparert så kjøpte jeg meg en ny og
bedre Ukulele. Jeg begynte å importere Ukuleler og å
holde Ukulelekurs. Kurset ble holdt hjemme hos
elevene og jeg ante at dette kan det kanskje bli et lite
miljø av, og at vi kanskje kan komme så langt at vi får
spille på Kulturhuset!! Jeg møtte etter hvert Freddie Langrind og vi dannet Norges første Ukuleleklubb..
Vestfold Ukuleleklubb var et faktum 23 09 2003. ☺
Freddie ordnet med øvingslokale til oss på Fossnes,
og siden 2003 har klubben vokst jevnt og trutt. Media
Norges første Ukuleleklubb
var ”på” veldig mye i starten og skrev masse om oss.
Vi var nå ”kjendiser” i Tønsberg. Vi ble intervjuet og
fikk spille i radio østafjells. Nå var vi ”kjendiser” på Østlandet. Plutselig var Norge rundt hos oss og filmet oss.
Dette ble vist på TV og nå var vi ”kjendiser” på landsbasis
Ukulelefestival i Holmestrand sommeren 2011
Vi stilte også opp i Telemark på ”viser ved kanalen” i regi
av Norsk Viseforum. Espen Lind begynte å spille Ukulele
og holdt konsert i Tønsberg, og der var vi ! Det endte med at
vi spilte Sceard of heights mens han var publikum. Etter noen
måneder ringte manageren til Espen Lind og inviterte oss
med på scenen i Oslo Spektrum sammen med Espen !! Yesss
Norske talenter ringte også, og ville ha oss med der. Vi sa ja
og stilte opp. På odisjon 1.gang gikk det fint og vi var videre.
2. runde på scenen, med Mia Gundersen, Alex Rosen og
Thomas Gjertsen som dommere, gikk alt galt og vi ble sendt
hjem. Uansett så var det gøy å få være med. ☺ Vi ble også
filmet og lagt ut på youtube så nå er vi ”verdens kjendiser”
også. Vel, vel, Vi har også gått og spilt i Holmestrands gater
da vi var med på Norges første Ukulelefestival i regi av Jon Løvaas & Co. Dette var noen av høydepunktene som Vuk har
vært med på, men jeg syntes at det som er MEST MORO er når en Ukulist kommer og forteller at ” jeg tok med
Ukulela og spillte for naboen jeg” ☺ , og han likte det.
Det er toppen av lykke. Da har vi i Ukuleleklubben fått
til det vi ønsker. Nemlig å spre litt musikk glede, og å
vise frem hvilket flott instrument Ukulelen er. Den er
nok liten og beskjeden, men utrolig morsom å spille på.
Nå går vi inn i år 2013 med stemte Ukuleler og klare
sangstruper. Jeg ser frem til hva året 2013 vil bringe.
Håper på mange trivelige musikk og spille kvelder. Vi
p
Ukkelellene på Furustrand Camping 2012
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e
r nye låter og muligens mer flerstemt sang og arrangering.
Så møt opp på Musikk og Spille kveldene. Ønsker du å
spille enda mer, så lag din egen Ukulele gruppe. Det er ikke
så vanskelig. Bare be hjem noen og sett i gang å spille.
Vil du vite mer så følg med i neste nr. av Ukuleleposten ! ☺
Dæt`dæ`dææ.!!
Øyvind, redaktør og musikk leder Vuk.
.

Stemningsrapport fra Norsk musikk i Tønsberg i Baglergaten nr 3.
Øyvind Røisgård begynte med musikk som 12
åring. I dag spiller han piano og det meste av
strenge instrumenter, + +, men Bassgitar er nok
instrumentet som er ”hans”. Han er med i et
Rocke band og jobber i dag hos Norsk Musikk i
Tønsberg, og stortrives helt klart med dette.
Han forteller at de for tiden selger mye Ukuleler,
og de kan levere Korala, Cordoba, Kahuna,
Ibanez, Lanikai, Sunlite, eller hvilken type du
måtte ønske. De har også mange Ukulelebøker
og er behjelpelig om du har noen spørsmål.
De utfører alle slags reparasjoner på forskjellige
instrumenter, F.eks montering av microfon,
skifting av strenger, og sliping av ”Nøtta”
(øvre stol). De kan det meste og litt til om emnet,
så ikke nøl med å ta en tur innom butikken i
Baglergaten 3 i Tønsberg, for en prat, og sjekk ut
Ukulelene deres. Her er det mange godbiter.
”Ukulele er gøy” heter Elisabeth Thormodsrud`s nye Ukulele bok, som lanseres i disse dager. Løp og kjøp!
Elisabeth som vi tidligere har
omtalt i Ukp. nr 17 har nå også
holdt kurs i Holmestrand med
20 påmeldte elever. Alderen
spener fra 10 til 80 år, så dette
instrumentet
passer for
alle som har
ønske om å
spille. ☺

1 Anita Fjelldal er lærer og har kommet
2 på den lyse ide`n å montere fargede
3 strenger på sin gitar Hun har også
4 laget et kurs hefte hvor det fremgår ut
5 fra fargen på streng og tall, hvilke
6 strenger og hvilket bånd som skal
1 trykkes ned. Dette gjør lære
2 prosessen for gitar meget enkel,
3 og man lærer grepene fort. Hun
4 har også planer om å videreføre
5 dette systemet til Ukulele. Hun
6 har butikk og utsalg i ”Smuget”
i Tønsberg. Stikk innom henne for
en prat og se på opplegget hennes.
” Teach me”
Vestfold Ukuleleklubb
arbeider med planer
om en jubileumstur til
Bergen 15 Juni 2013.
I den anledning så
ønsker The Ukulele Orchestra of Great
Britain å spille for oss
på Bergenhus festning.
Ærikkeflått !

☺
Vukke jobber på saken
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Leder
JAN-ERIK Eilertsen
Tlf 91301710
janeri-e@online.no

Vukke kom fra
tannlegen og jeg
spurte ham hvordan
formen hans var. Vel
svarte Vukke, ”litt
slaff i leffa , men
ellers tiff toff”. ☺

Musikkalsk leder
og Redaktør
ØYVIND Sæther
Tlf 90143001
saether.oyvind@c2i.net
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http://ukuleleundergr
ound.com er en
internett side vi har
tipset om tidligere.
Men en god ting kan
ikke gjøres for ofte,
så her er tipset en
gang til !!
Klikk deg inn på :
ukuleleunderground.
com og sjekk ut hva
som blir spilt og vist
frem der. Mrsmt ☺

Øyvind Sæther trekker seg som formann i Ukuleleklubben etter 10 år som
leder. Jan-Erik Eilertsen overtar dette vervet. Jan-Erik bor i Andebu og har
bred erfaring innen lederverv i lag og foreninger. Vi ønsker ham lykke til ☺
Her ser vi det nye styret fra Venstre. Gerd Laila, Jan-Erik, Roger, Heidi Øyvind
og Arnljot. Vi ønsker det nye styret velkommen og lykke til ☺

Sekretær
HEIDI N. Midtskogen
Tlf 95900781
heidimidtskogen
@gmail.com
Kasserer
ROGER Davidsen
Tlf 90947400
rogerdav@online.no
Styremedlem
ARNLJOT Christensen
Tlf 99716263
arnl-chr@online.no
Varamedlem
GERD Laila Christensen
Tlf 45222399
gerdchr@hotmail.com
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

