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Vestfold Ukuleleklubb ( VUK ) 
Ivar Aasvang har

Ivar
På venstre bilde ser du ”tankene
mine” som jeg skriblet ned på et
gulnet ark i 2002, rundt det å
starte og drive en Ukuleleklubb.

hvert med i Vestfold
Ukuleleklubb helt siden
2005. Han stiller bestandig
opp og hjelper til når det
er behov. Han er aldri
vanskelig å be, og han er
en positiv type. Til daglig
driver han sin egen bedrift
Vennerød - mekaniske
verksted. Han riser mye
rundt omkring, og ordner
opp for mange, men som
regel så rekker han tilbake
til ”Loftet” og Ukulele spillingen på Tirsdagene.
Han kan utrolig mange
sanger.
Her ser du ham i en
båtkortesje St. Hans aften
som Johnny ”dro i gang ”,
sammen med en del
Ukulister som gjorde St.
Hans feiringen i Stokke
uforglemmelig. Skal vi
gjette på låt –valget ? så
kan vi jo prøve med : En
sjømann elsker havets våg
????? 

Merry Matyasi satt opp partyteltet,
tjuvlånte stoler hos naboen og inviterte
til Bakalao party hjemme på verandaen
i Slagendalen. Det ble en veldig hyggelig
aften med kjempe god mat og drikke, +
sang og musikk. Kan det bli bedre ???

klø

Vi ante ikke at vi skulle på oddition for Vestfold Talenter. !!    Men gøy var det helt klart 
Etter en spillejobb på Nye Bjønnesåsen eldresenter så dro vi inn på brygga i Tønsberg for å spille litt der. Planen var å
underholde de som passerte på brygga, og så ta noen Pizzaer som avslutning på den kvelden. Jo-da, folk stoppet, smilte og
danset, så spillingen på brygga gikk flott, men plutselig, mens vi driver å spiller, så får vi et spørsmålet fra en dame om vi
kan tenke oss være med i Vestfold Talenter. Betingelsen var at vi ble med opp i 3 etasje i bygningen bak oss, og ble filmet
der og da. Vi takket jo ja til det selvfølgelig, og ble med. Dessverre nådde vi ikke helt til topps med vårt ”fantastiske talent”,
 men pytt pytt, hva gjør vel det ? ! Vi spiller for å ha det gøy og ikke bli så forferdelig flinke. Her ser du oss i fint driv med
låta ”Ukulele” under film innspillingen hos Vestfold Talenter. Som du ser av uttrykket på flere, så holder vi ikke igjen !!! 

Kaffe er mye verre en øl når det
gjelder å gjøre folk spesielt
agresive forteller Vukke. Sist
lørdag var jeg på by`n og drakk
12 halvlitere, mens kjærringa satt
hjemme og drakk 5 kopper kaffe !
Hvem tror du var sintest ??? 
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Øyvind holder Ukulelekurs
for nybegynnere. Dato :
02 sept kl 1830 intro
09 sept kl 1830 flere grep
16 sept kl 1830 skalaen
21 sept kl 1830 kvintsirkel
30 sept kl 1830 spilling
06 okt kl 1830 full fart

Hilde Dahl kommer og
kurser oss i flerstemt sang,
stemmebruk osv i høst 
Datoene er :
13 okt kl 1830 møt opp
20 okt kl 1830 bli med
27 okt kl 1830 kom igjen
03 nov kl 1830 sett i gang
10 nov kl 1830 full fres
Tirsdag 25/8 får vi besøk av
Stine Lindseth & Co fra Oslo.
De ønsker å filme og intervjue
oss og legge dette ut på en
Podkasting. Jeg tror ikke sånn
podkasting gjør vondt, så det
er bare å møte opp . Vukke 

Legen : Jeg finner ikke ut
hva som feiler deg, men jeg
ser en mulighet for at det
kan være alkoholen.
Vukke : Det er greit det
doktor. Jeg kan gjerne
komme igjen en dag som
du er edru. 
Vi starter Tirsdagskveldene
våre kl 1830. Har du lyst til
å besøke oss en gang, eller
flere, så gjør det !! Vi syntes
at det er veldig hyggelig.
Lokalet vårt ligger i nedre
etasje på hovedhuset på
Fossnes kultursenter. Kjør
rundt og ned på baksiden så
ser du oss, eller gå etter
lyden.  Vi starter opp igjen
11 august med nystemte
strenger og alle er spille sugne etter sommerens ferie
tid. Vi bruker ark med tekst
og besifring så det er ikke så
vanskelig å ”henge på” hos
oss. På bildet til Venstre ser
du den musikalske lederen
posere foran døren vår med
vårt nye navnskilt over.
Æreikkeflått ? Ja skiltet altså
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Onsdag 22 4 2015 kl 1800 var vi innleid for å spille på åpningen av nye Bjønnes sykehjem
som er bygget ved Bjønnes åsen, som ligger ganske midt på Nøtterøy.
Det var 23 Ukulister som stilte opp, og vi sang og spilte et variert program slik vi pleier.
Jeg valgte låter ut fra publikums alder som var + - 90 år, og tror at vi traff ganske bra.
Vi var ferdige ca kl 1910 etter blomster overrekkelse og mye god ord.
Det er bestandig gøy å spille for folk som setter pris på det vi opptrer med.
Etter spillingen på Bjønnes samlet jeg alle Ukulistene i en gruppe og spurte om de hadde lyst
til å spille mer ?
Svaret var jo selvfølgelig et rungende JA !!!, og 17 stykker hadde anledning til å bli med til
Tønsberg brygge og restaurant Paparazzi for å spille der.
Jeg regnet med at det ville være noe liv på byen, og at vi ville få litt publikum å spille for.
Etter spillingen ved Paparazzi var tanken min å spise pizza på Peppes, før vi avsluttet kvelden.
Vi ankom Paparazzi kl 1930. Vi fikk strøm fra bartenderen på Paparazzi, slik at vi fikk liv i
forsterkeren til Hogne og dro i gang med Midnight special. Et kjæreste par passerte oss
ganske snart og stoppet opp. Han bød opp damen sin til dans, og de danset swing mens vi
spilte. Midnight special ble litt kort, så jeg forlenget den med å spille versene 2 ganger,
slik at låten ble litt lenger, og de fikk seg en ordentlig swingom.
Folk passerte litt i puljer men mange stoppet opp og hørte på og de tok bilder og filmet oss.
Etter ca 20 minutter planla jeg å avslutte, men da kom det en dame bort til meg og sa :
”Vi holder akkurat på nå, og filme aktører til Vestfold talenter” Jeg har stått og hørt og sett på
dere og lurer på om dere kunne tenke dere å være med på Vestfold Talenter ?
Jeg dro en fleip med at : å nei, det er vel ikke noe lurt, for da blir de andre aktørene så skuffet
når vi vinner. Ha ha ha, men egentlig så mente jeg det, for jeg husket jo tilbake til da vi var
med i Norske talenter, og tenkte på hvor mye reising og trening det hadde hvert, og vi kom
ikke lenger en til runde nr 2, og jeg hadde vel egentlig ikke så veldig lyst til og gjenta det.
Min oppfattelse er vel også at Vestfold talenter er for ungdom som har seriøse ambisjoner om
å komme seg frem, bli kjent og få seg et navn i musikk verden og å leve av musikken.
Vi er jo bare en gjeng som spiller Ukulele, tar oss selv ikke så høytidlig, og har det gøy med
vår egen spilleglede.
Jeg spurte de andre Ukulistene hva de hadde lyst til, og svaret var selvfølgelig JA !!!, for de
ville jo selvfølgelig spille mer !!  Jeg ante jo selvfølgelig svaret, og så var vi i gang.
Ok, så pakket vi sammen og gikk to trapper opp i bygget til Tønsbergs blad som var rett bak
oss. Der var det et enkelt lyd studio hvor vi stilte opp, og dro i gang låten ”Ukulele” på
direkten etter en kort lydsjekk. Etter opptaket fikk vi tilbakemelding om at vi var flinke og
kunne kanskje vinne hele greia slik vi spilte.  ha ha.
Ja det skulle tatt seg ut. Vi lo godt av det. 

Deretter gikk vi på Peppe`s Pizza og spiste oss mette.
Der fikk vi gruppe rabatt fordi vi var mange, og det gikk med 6 store pizzaer + dressing og
mye drikke. Praten gikk lett, og stemningen var god. 
Ja det kan skje mye rart når Vuk er på tur 
Øyvind

