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Godt nytt år til alle sammen !! 
Vestfold Ukuleleklubb hadde i 2013 en stor økning i
medlemstallet. Vi er i dag 59 medlemmer! Ikke verst for en
klubb som hadde sitt opphav i en ”barnegitar” kjøpt for kr
3,50 og en spiker på et loppemarked. Klubben har lagt bak
seg et aktivt år i forbindelse med 10-årsjubileet. Medlemmer
har deltatt i England, i Bergen og i Strømstad. Vi har spilt i
alle Vestfold-byene med stor suksess. Vi har også hatt 11
spilleoppdrag. Styret vil takke alle sammen for innsatsen i
2013 og håper den blir like bra i 2014. Formann-Jan Erik.
Marilyn Monroe gjorde det ! og nå gjør de det også på Jevnaker.
Les mer om det på side 2 i Ukp 21. Godt nytt år forresten 
Ja, så starter vi opp igjen. Jubileumsåret 2013 har gått utrolig
fort. Jeg syntes ikke det er lenge siden vi planla aktiviteter for
2013 og nå er det plutselig 2014. Uansett så er det et nytt år og
nye muligheter. Hva 2014 vil bringe, vet vi enda ikke, men det
blir spennende å se. Vi starter opp igjen på Loftet Tirsdag
14 Januar kl 1830. Jeg planlegger nybegynner kurs vår og høst.
Datoer kommer senere. Følg med på hjemmesiden vår for info :
Ukuleleklubben.com På høstens siste Musikk kveld så koblet
vi opp noe av PA anlegget vårt og begynte å lære oss det. Jeg
tenker at vi fortsetter med det i 2014. Det kan være godt å bli
trygg på mikrofon bruk og hvordan man kobler opp og bruket
et PA anlegg. Vi trenger folk både bak mixebordet og bak mikro
fonen. Det trengs mye trening og erfaring på dette så det er bare å sette i
gang. Tenk ut en låt som du vil synge og spille når muligheten
byr seg, og du får anledning til å bruke PA anlegget vårt.
Utpå høsten 2013 så passerte vi 60 medlemmer, og det er jo
kjempe gøy.  Jeg håper at alle henger med også i 2014 og at
det kommer nye til. At lokalet kan bli for lite bryr vi oss
foreløpig ikke noe om. Til slutt vil jeg ønske deg et Godt nytt
Ukulele år, og håper at du vil få enda mer glede og fremgang
med Ukulelen din. Øyvind Musikalsk leder / Redaktør Vuk.

Marilyn

R.U.L
Randsfjord
Ukulele Lag
Les om dem på
side 2 i
Ukulelepost`n
En glad gjeng
som snart blir å
finne på
youtube og
billboard. Følg
med følg med ..

Randsfjorden Ukulelelag stiftet 29 okt. 2013

Her ser du ildsjelene i Randsfjord Ukulelelag,
Fra V. Musikalsk leder Lars Jensen. Leder Jan Erik Sørheim, Kasserer Hanne Stock Sunde
De fikk bred omtale / reportasje i avisen Hadeland, og intervju i Nrk P1 Hedmark / Oppland og Radio
Randsfjord da de stiftet Randsfjorden Ukulelelag 29 oktober 2013. De var da 7 stk, men på to mnd. har de
vokst til 12 Ukulister !! så dette lover veldig godt. Fortsetter de slik så vil de vær 37 stk ved årets slutt  !!
Så stå på !!! De har allerede knyttet til seg en fast bassist, og de har ønske om og etter hvert å reise rundt og
underholde med sin glade Ukulelemusikk, noe jeg er helt sikker på vil skje. De har faste klubb kvelder
annenhver torsdag i partallsuker, fra kl 18oo til 21oo. Samlings stede er ”Det innerste”, som er et lokale
hvor det foregår mye rart. For eksempel: snekkeri, malerverksted / galleri, tegning; foto, musikkstudio,
gitarmakeri, gitar- og ukuleleundervisning osv… De driver også kommisjonssalg av bl.a. ukuleler, gitarer og
rekvisita for Egge Musikk AS på Brandbu. De er også aktive i nærmiljøet med julespill og annen aktivitet i
samarbeid med Jevnaker Kommune. Kreativitet er pulsen i ”Det Innerste”, og i vårt arbeid bruker vi musikk
og estetiske uttrykk. Visjonen er å jobbe med ting som gleder oss selv, og andre. forteller Lars.
Søk dem opp på Facebook , ”det innerste”, bli venn med dem, og les med om hva de driver med.
Dette er helt klart en aktiv gjeng. Som vi ser av fingerføringen på bildet over, så har de allerede fått fart på
spillingen. Lars planlegger å besøke oss / Vuk utpå nyåret.
Det er jo kjempe hyggelig, og det ser vi frem til.

Øyvind

Ukkelellene spiller mye foxtrott. I den sammenheng så kan det
være greit å vite hvordan man danser til denne musikken, og
her ser dere dansetrinnene, og hvordan man fører føttene, og i
hvilken rekkefølge. Dans er en kjempe fin form for trim. Her
får du både i pose og sekk og bægg og lommer og alt  Det er
trivelige folk som danser, musikken er flott og alle smiler og
hygger seg. Har du sett en jogger som smiler noen gang ?
eller syklist, eller en annen
slags treningsform, hvor det
er mye glede og latter under
treningen ?? Ikke det nei. 
Ta en titt innom en danse –
klubb ! Der smiler alle !!



.. og Rolf Olsen gir seg ikke. Han holder
Ukulelekurs i Sandefjord, men her er han i byen
Chiang Mai i Nord Thailand, og selvsagt så
spiller han Ukulele der også ! Han jobber til
daglig i Vestfold fylkes kommune. Han har en
del reising i jobben og er tidvis i Brussel, og
andre steder rundt om i verden, og slik jeg har
forstått det så er Ukulelen med ham som
reisefølge uansett der hvor han reiser. Her har
han funnet en lokal variant av Baryton Ukulele,
og hvordan denne er stemt vites ikke, men
kjenner jeg Rolf rett så finer han nok ut av det. 
Er det en D dur hun tar her tro ?????
My home is where my
Ukulele is   

klø

 Støtt Vestfold
Ukuleleklubb med din
del av Grasrotandelen

klø

.og Harald
Lund
Monsen
var med
og kompet
oss med
kontrabass
.
Vuk var i Strømstad høsten 2013 og spilte og sang
rundt i byen. Vi fikk bare gode tilbakemeldinger og
tilbud om å komme snart igjen, og det skal du ikke se
bort i fra at vi gjør  Her ser du oss på brygga før siste
spilleøkt Lørdag. Senere på kvelden var det middag på
en brygge restaurant hvor vi spilte til trampeklapp fra
alle de andre gjestene, og så var det dans på hotellet
Laholmen senere på kvelden . En fin fin tur. 

Heidi Midtskogen
er vår sekretær !
Hun spiller blokkfløyte og tverrklø
fløyte og selvsagt
Ukulele. Her er hun i farta på scenen i fjor sommer. Vuk hadde 10 års
jubileum i 2013 og i den forbindelse tok vi turen til Bergen og spilte rundt i
byen. Vi opplevde å høre The ukuleleorchestra of great britain. Noe som var
en opplevelse for oss. Vi spilte også på bryggen i Bergen hvor vi fikk en
kommentar fra dette Engelske ukulele orkesteret: they are good and have the
hang of audience og det er noe slikt som: de er flinke og har taket på publikum
For oss så var jo det et stort kompliment å få, og vi har kanskje ikke landet
enda  Uansett så var det en flott tur som vi vurderer sterkt å gjenta en gang.
Når Heidi kommer med fløyta si så gir det musikken et løft og en fin variasjon
i lydbildet. Er det flere som har skjulte talenter så ta dem frem. Det låter fint 
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NB Kassereren minner
om at medlems kontingenten på kr 500.- skal
være innbetalt på Vuk
sin konto senest 15
Februar. Konto nr :
8156 05 00769
OBS : Husk å merke
innbetalingen med
NAVN og ÅRSKONT
INGENT 2014

Leif R.Persson bor i

Eidsfoss og er et råskinn
på alt av strenge instrum
-enter. Har er opprinnelig
fra lite småbruk i Gâdde
ede som ligger i de store
Vuk Ø skoger i Jemtland i nord
Sverige. Som liten var det
ikke så mye annet å finne
på en å spikke barkebåter
og å spille på Mandolin.
I dag beriker han oss med
sitt viretuose Mandolin
Ukkel
Vuk
og Ukulele spill her i
Vestfold, og der hvor han
Rebel ferdes. Mandolin er selve
Instrumentet!, men han
spiller også Ukulele, gitar
bosoki, fiolin, bass gitar
saksofon og Torader for å
xxxxx
nevne noen. I Eidsfoss Juni
hallen arrangerer han
folke / spille sessions flere ganger
i året, og er selv med i flere
musikk-grupper. For tiden heter
gruppa,”GotHeart mountain boys”. En annen gruppe heter
”Gata band” som består av de
musikerne som til enhver tid er til
stede.  Han har også spilt
sammen med kjendiser som;
Cornelis Wreeswijk og Bjørn
Eidsvåg,.og-så oss da ( Vestfold
Ukuleleklubb ) selvfølgelig 
Til daglig er han buss sjåfør, men
har også jobbet som snekker og
tømmer hugger og er ikke redd
for å ta i et tak der det trengs.
Det er en berikelse å få lov til å
lage musikk sammen med Leif.
Du burde prøve du også, dersom
du får anledning en gang. 
Rebel

Øyvind
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