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Theodor Advokaat Vedvik 2 år i februar 2014.
Dette er sønne sønn av Frank Vedvik
Ja her er det spilleglede, ☺ og dersom Frank lar Theodor
få slippe til så er jeg temmelig sikker på at Theodor kan
bli en habil og svært så dyktig Ukulist med tiden.

Theodor

Vi har mistet lokalet vårt !! Vi fikk oppsigelse og må ut fra Loftet !! Dette var beskjeden vi fikk i Mars
mnd. i år. For en skrekkelig beskjed å få  Men that`s life, og vi tok det med fatning. Jan-Erik satt i gang en
høring og ønsket innspill fra alle Vukkere, om det var noen som visste om ledige lokaler som kunne passe oss.
Det kom inn flere bra forslag, men det endte opp med avtale med Stokke kommune og nytt lokale på Fossnes.
Lokalet vårt ligger fortsatt i hovedhuset på Fossnes kultursenter, men denne gangen i underetasjen. Vi bruker
fortsatt betegnelsen ”Loftet” på lokalene. Det er godt innarbeidet og enkelt og alle vet hva det dreier seg om
når dette omtales. Det nye ”Loftet” er omtrent like stort som det gamle ”Loftet”, bortsett fra et noe mindre
material rom, som vi kaller ”kjøkkenet”. Ja ”kjøkkenet” er ikke så stort, men vi har satt inn masse hyller og
gjort det ganske effektivt. Selve lokalet har store vinduer ut mot parkeringsplassen, slik at det er lyst og fint,
så totalt sett så tror jeg at vi kan leve fint videre her i mange år til. Se bilder på side 3.

Her ser du Keith Richard i Rolling Stones ( til V.) med sin
Ukulele ☺ Han var ikke på vår sommeravslutning som i år ble
holdt på Eidsfoss gård som er en perle av et sted. Det kan han være lei for, for der var det mye god mat og glad
Ukulele musikk. (til H.) ser vi Ukkelellene i farta. Fra V : Kristina, Sigrun, Heidi S, Heidi M, Tone, Gerd -Laila.
De gjøglet og sang og blir bare bedre og bedre for hver gang vi opplever dem. ☺ Heidi Sølvernes, er musikalsk
leder for Ukkelellene. ☺

Sommeravslutning vuk 17 06 2014

Rolf Olsen er flink holder fortsatt på med
Ukulelekurs ☺ Her ser vi 8 av elevene hans,
som samles jevnlig i Sandefjord for å spille
Ukulele. Er du fra Sandefjord så bli med ! ☺
Her ser du
hvordan du
trer strengen
når du skal
montere nye
strenger på
Ukulelen din
Vukke : Åsså var det bussen som var alt for
full av folk. Politimannen strak armen ut og
gjorde et forsøk på å stoppe
bussen, men bussjåføren bare
stakk hodet ut av vinduet da
han passerte og ropte : Bussen
er full nok som den er ☺
Johhny skriver på Facebook ;

Nå savner jeg ukuleleklubben!!
Orker ikke å vente ei uke til !!
Johnny. Dette resulterte i at Hogne
( bass ) tok initiativet og inviterte de
mest spille- sugne hjem til seg. Dette
ble en meget vellykket ” tjuvstart” på
høst -semesteret og de som møtte
opp håper på at dette skal bli en årlig
begivenhet. Ut fra bildet så ser det ut
for at de hadde det gøy. ☺

Geir har en Taro patch, dvs.
eller en 8 strengs Ukulele.

Stemningsrapport fra det nye ”Loftet” 2014

Vi startet opp musikk kveldene på Loftet 12 August og
spillegleden var det ikke noen som hadde mistet i løpet av
sommerferien. Det gikk blant annet i:
Flygende pingviner, Jack to a king, Lille
vakre anna, Ukulele, Lodi og End of the
line + mange flere. Heidi M. hadde også
denne gangen med seg sin fløyte og fylte
ut i lydbildet sammen med Frank som i
tilegg til Ukulele også spiller munnspill
og trommer. ☺ Ja musikk er gøy !!!
Vi starter musikk kvelden kl 183o og
musikalsk leder bestemmer hva som
skal spilles. Av og til også med nye
låter. Så er det ca 15 min kaffe pause kl
20oo, og etterpå er det ”ønskekonsert” /
dvs. alle velger sin låt frem til kl 213o.
Frank og Dan i farta. Dette er to karer
som bestandig møter frem og har mye
glede av musikken. ☺
Vuk ble stiftet 23 09 2003 av Øyvind og Freddie.
Vi var en liten gruppe og hadde ambisjoner om å
bli en liten gjeng som kom sammen og spilte litt
av og til, og kanskje vi kunne oppnå og spille på
kulturhuset i Tønsberg. I dag leier vi eget lokale
på Fossnes kultursenter og aktiviteten vår er: hver
Tirsdag + Mandager og Torsdager + Ukulele kurs
på Onsdager. Vi har vært med i Norske talenter, +
Espen Lind i Oslo spektrum og i Norge rundt.
Vi har gjestet div festivaler i inn og utland og fått
skryt av The great ukulele orchestra of Great
Britain da vi gjestet Bergen hus festival. Vi
spiller til underholdning når vi har anledning og
klubben vokser litt hvert år. Ukulele er gøy !
Bli med da vel ☺ Du kommer ikke til å angre ! ☺
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Willie Nelson kan han også ☺
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Vuk Kontonr.

8156 05 00769
Alle store kjendiser spiller
Ukulele ☺
Bente er ei jente som spiller på
"mange strenger". Ukulele
spillingen hennes startet i mai
2011 etter kurs i VUK. Hun har
flere hobbyer deriblant en stor
samling av forskjellige instru menter. Ukulela på bildet er en av
ca 12 stykker og heter Ibanez.
Hun har også flere sammen
fallende interesser med Trond,
slik at de til sammen har mange
"rariteter". Bente er en beskjeden
person som aldri fremhever sine
mange egenskaper. ☺

Medl. kontingent
Kr 500.- pr. År
Info om oss. Se
Ukuleleklubben.com
Vuk er gruppemedlem av
Norsk Viseforum
Vuk er tilknytet
Musikkens studie forbund
Grasrotandel org. Nr.
995 332 329

☺

