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Vestfold Ukuleleklubb ( VUK ) 

Bli kjent med Balloon på side 4 

23 September 2003

Vestfold Ukuleleklubb markerte seg på Bergen
brygge med glad musikk. Folk stimlet til og
noen begynte å danse. Matprat TV2 var der og
filmet oss. I front til venstre ser vi Roger
Davidsen med sin Tenor Ukulele. I baggen
som henger i beltet har han en ”Cuba” !!
( rytmeinstrument ). Bak til venstre skimtes vår
innleide bassist på kontrabass. For anledningen
denne weekend, Ole Amund Gjersvik. Han var
råflink og kan annbefales. Leif Person til høyre
i bildet ( med lyseblå skjorte) spiller mandolin,
og det er noe han virkelig kan ! Må oppleves !!

ble Vestfold Ukuleleklubb stiftet.
Vi har gått fra å være en liten gjeng på
7 stykker til å bli en klubb på nesten
60 Ukulister. Vi har faste spillekvelder hver tirsdag. Ukkelellene og Rebels
spiller annenhver Mandag og Torsdag, og nybegynner Ukulele kurs holdes på
Onsdager vår og høst. Har du lyst til å bli bedre kjent med oss, så ta en tur til
vårt øvingslokale på Fossnes kultursenter en tirsdag mellom kl 1830 – 2100
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Bergensturen i bilder
Rett før ” take of ” fra Torp. Her
var det mange spente Ukulister

På vei til hotellet

Og repertoaret var :
Flygende pingviner
From Jack to a king
I Honolulu,
Jambolaya,
It`s now or never,
Livets lyse side
When you,re smiling
Vippetangen
Utenfor musikk butikken i Bergen, ved den blå steinen.
Midnight special
Og, Ukulele

Damene på by`n i Bergen sentrum  

Hva har skjedd i 2013 så langt ??
For å markere 10 års jubileet :
tok vi en Bergenstur og nå planlegger vi en
Strømstad tur med spilling og haloy!
Vi har spilt i Tbg Farmandstredet og ved
Teach me-Nice play. Også i Sandefjord –
Hvaltorget og Larvik – Nordbyen. Vi skal til
Horten- Sjøsiden og videre til Holmestrand
og Meny ” oppå fjellet”.
Det blir spilling på Breidablikk og Gipe.
Her spiller vi på Bergenhus festning fesival, på Instant live scene! Så ble det medie oppslag i Tbg Blad,
Vi ble opp ringt og fikk tilbud om spilling i
Vestfold sendingen, og så tok vi et kafe`
Her, på Bergen
besøk etterpå.
brygge har Vuk Etter en lang dag er alle er sult`ne, og her
Fikk spørsmål om å lage en 9 minutters
skal
vi
ut
og
spise
middag
på
lørdagskveld`n
spilt.Se side 4 
dokumentar rundt Vuk. Vi har ikke tatt
endelig avgjørelsen på hva vi gjør med dette.
Mulig du får svar i neste nr av Ukp. så følg
med videre i neste nr Ukp 21.
Det blir nybegynner Ukulelekurs i
September - Oktober med mange påmeldte.
Ja i dette året 2013 har det skjedd mye
forskjellig, og vi er bare kommet til August
mnd, så det er fortsatt 4 mnd igjen før året er
På by`n, med Johnny som reiseleder. Her i samtale med enellerannen som ikke finner frem til der hvor vi er 
omme. Altså er det fortsatt mange dager
igjen til å lage mere Ukulele spell. 

klø Hei alle sammen. 

"Vestfold Ukulele-spillene 2013 "

Ja nå er vi ferdig med
I Tønsberg spillte vi utenfor Teach me, nice play. Der passerte det en
del folk og mange av dem stoppet opp og hørte på oss. Anita fjelldal
som driver Nice play filmet oss, og sa hun skulle legge oss ut på nettet,
Etter en liten kaffepause bar det bort til Farmandstredet hvor vi spillte
2 x 20 min nederst ved rulletrappen. Folk samlet seg nede på gulvet
foran oss, men også oppover i etasjene hvor de sto og hørte på oss.
Begge stedene fikk vi mye skryt for glad musikken vår, 
og folk likte tydeligvis det vi "serverte" dem av sang og musikk. 
Neste gang var vi inne på kjøpesenteret Hvaltorget i Sandefjord.
Vi spillte ca 40 minutter ved 4sound butikken i senteret.
Mange mennesker kom, sto og hørte på oss, trampet takten og smilte,
og vi fikk mange tilbakemeldinger om at " vi var flinke".  Innehaveren
av 4sound sa til meg at :" dette var det råeste han hadde hørt av
Ukulelespilling, og smilte bredt.  Han skulle tipse om oss når han fikk
spørsmål om forskjellige spillegigger som skulle ha glad musikk.
Deretter dro vi til Nordbyen i Larvik. Vi stilte opp midt inne i senteret
og dro i gang slik vi pleier.Det samme gjentok seg her som i Sandefjord.
Folk stoppet opp, og hørte på oss. Trampet takten og smilte. 
"Sjefa" for senteret hadde vært litt reservert da jeg fikk tillatelse til å
spille der, men nå var hun i fyr og flamme og strålte  om kapp med
spott-lighten over info disken. Dette var jo bare såååå... gøy  å høre på.
En eldre dame kom bort til meg og sa at hun hadde vært litt "deprimert  og puff til å begynne med i dag dag", men etter
å ha sett og hørt på oss så var dagen blitt positiv og alt så mye mer lyst ut  !! Vi fikk også flere andre tilbakemeldinger
fra publikum om at vi låt veldig bra, og at de likte godt det de så og hørte.  !!!
Siste spillgigg var i Horten og Holmestrand. Der startet vi på sjøsiden utenfor butikken Hennes & Mauritz.
Der var det også en del folk som sto og hørte på oss og likte tydligvis det vi gjorde.  En kar i 50 årene lurte på om vi
hadde cd`er å selge ?? Han syntes at vi var så flinke, og ønsket å kjøpe en CD med vår musikk.!!! :-)
To eldre herrer pleide å sitte der vi nå opptråde, men det var helt greit at plassen var okkupert av oss i dag, for dette var
jo så glad  musikk, og vi var så flinke at dagen deres var reddet.  Så gikk vi opp til Oddvar Stensrud sin musikkbutikk
hvor vi spilte 4 låter. Noen av de som hørte på oss inne på Sjøsiden fulgte med oss til Stensrud og hørte på oss der
også. Nå hadde vi tydligvis fått "fans".  Folk kom ut fra butikkene i nærheten og stimlet litt sammen rundt oss.
Å ja,,, de smilte  også, og trampet takten her også. Så bar det tilslutt bort til Meny i Holmestrand hvor vi spillte i ca 45
minutter. Erik Duhs Nilsen og Aud Huseby Borge var også tilstede for å høre på oss. Jeg hadde en ekstra Ukulele med,
i baggen og fikk dem til å spille sammen med oss. ;-) En kar som hadde gått kurs i Holmestrand ønsket å komme på
besøk på Loftet og kanskje bli med i klubben.  En annen dame fortalte at barna hennes hadde Ukulele og var så glad
for det. Igjen fikk vi bare veldig hyggelige tilbakemeldinger , og slikt er jo veldig oppmuntrende for oss.
Jeg syntes at denne spillingen har vært veldig artig,  og føler at vi har gått en seiers gang gjennom Vestfold byene.
Dere, altså Ukulistene, "stiller opp og gir jernet" og spiller og synger og er folkelige med den stemmen vi har.
Det sprer glede, og det er det folk vil ha. Alle har gjort fremskritt innen Ukulelespilling, men for å trekke frem noen, så
har Frank blitt veldig flink på Ukulele solospilling, sammen med munnspill og tromme. 
Hanne trakterer tromme veldig bra sammen med sin Ukulele  Perny har fått en ny Kazootrompet som hun spiller på til
alles forbløffelse og store beundring  Heidi kommer med fløytespill som passer flott inn i musikstilen vår  .Bjarne er blitt et råskinn på Cuba, og rytmeseksjonen. 
Pål er trofast og steady med bassgitaren  , og Leif er utrolig dyktig
til å spille Mandolin, og løfter oss
minst "4 hakk" med virtuost spill 
I tilegg til disse så er dere alle
Vestfold Ukuleleklubb, og ”gjør
deres” for at klubben går videre. 
For meg så er dette veldig inspirerende og oppleve  , og jeg ser
med glede  frem mot Strømstad
turen vår i Oktober.
så, stå på and keep on Ukulele 
Vuk ved Oddvar Stensrud sin musikkbutikk i Horten. Butikken er vel verdt
Øyvind

- Musikalsk leder

et besøk. Her finner du alt fra Munnharper til indisk Sitar, Salmesykkel, El
gitarer, Hardingfeler, Susafoner, Bongotrommer og selvfølgelig Ukuleler 
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Hvor mange smileys
finner du i Ukp 20 ?
Hvis du teller dem så
får du svaret.
Sagt av Vukke :
Hvis en ulldott var en
klem så ville jeg sendt
deg en hel sau !!! 
Vukke : si meg, er de
fra Drammen ?
Damen : Nei, det er
jeg ikke.
Vukke : du verden, det
var jammen et pussi
sammentreff ! Det er
ikke jeg heller, kan jeg
få by dem noe å drikke
Har dere den nye plata
til Michael Jackson ?
Nei, men vi har hatt`n.
Ok, da tar jeg hatten.
.og Balloon er flink på
Ukulele finger spilling

Dato

Hun kommer fra byen Korat ( Nakkon Ratchasima )
I Thailand og heter egentlig Peewara Pitukthanin men
bruker bare klengenavnet Balloon. Merry fikk høre at hun er et års utvekslings
student fra Thailand og trengte et sted å bo, og da var ikke Merry vanskelig å
be. Balloon synger og spiller på Xylofon ( Så ) som er et Thai instrument i
tillegg til Ukulele. Hun røpet til meg at hun startet med Ukulele fordi det var
en kjempe kjekk super-star i Thailand som spilte, og da ville hun også spille
Ukulele. Hun er skolert innen gitar, men er selvlært på Ukulele. Hun forteller
at Thai jentene spiller Ukulele mens guttene heller tar til gitaren. Ukulele er
veldig poppulært i Thailand
og det er dannet mange
grupper rundt denne lille
gitaren. Hun syntes at det var
kjempegøy å spille sammen
med oss i Horten og Holme strand på Lørdag 31 08 2013
Hennes ønske er å utdanne
seg til Ambasadør. Så om
noen få år vil vi få en Ukulele
spillende Thai Ambasadør i
Norge.   
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