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Ukkelellene i
farta her. Ja de
har spilleglede
og trøkk. Dette
er sjarmerende
jenter som er
veldig flinke til
å spille og
synge. Du kan
lese mere om
dem på side 2 i
denne rik holdige avisen
som vi utgir 2
ganger i året
fra Norges
eneste Ukulele
klubb. Nemlig:
Vestfold
Ukuleleklubb

Les her om Ukkelellene !! Norges eneste Ukulele damegruppe !! 
Den aller første gangen tanken om å lage en Ukulele-damegruppe kom på en fest hos Merry, med
påfølgende opptreden på Ukuleleklubbens julebord 2011, der noen av oss opptrådde som
«The Merry Christmas singers. Senere dannet vi en gruppe med faste øvelser på « Loftet ».
Stiftelsen av damegruppa

ble 23 april 2012 og de som var med da var :

Merry Matyasi , Tone Walmestad , Perny Nesse , Sigrun Oma , Heidi Sølvernes , Gerd Laila Christensen
Ukulele-kurs hos Øyvind med påfølgende ukulele-sertifikat og medlemskap i VUK , var starten for oss alle.
Noen tok « lappen » allerede da klubben VUK var nystartet, mens andre har tatt den fortløpende.
I dag består vi av 8 damer. De 6 ovennevnte, pluss Kristina Gimsø og Heidi Midtskogen.
Vi opptrer gjerne på ukuleleklubbenes julebord og sommerfester. Vi har også vært så heldige å få spilleoppdrag på pensjonisttreff på Sem, Tønsberg og Horten LHL. og også på sykehjem etc. og vårt reportoar har
blitt ganske « allsidig » etter hvert, noe vi er fornøyd med. Som du ser av bildene så stiller vi også bestandig
rett antrukket. Etter hvert som vi har funnet ut av diverse rytmespill så slår vi til med : tangorytmer , cha cah
cha, vals, Foxtrot, swing og Mazurka, Hambo og reinlender. Vi har ukuleler i flere størrelser som Sopran,
Tenor, Konsert og Baryton, og stemming av instrumentene vi bruker, kan du se på stemmetabellen under her
Type: Strengemensur Ukulelens lengde Stemming
Sopran
33 cm
53 cm
a d f# h
Konsert
38 cm
58 cm
a d f# h eller g c e a
Tenor
43 cm
66 cm
g c e a
Baryton
48 cm
76 cm
d g h e
På bildet til H. ser du Ukkelellenes musikalske leder
Heidi Sølvernes. Bildet er fra perioden da gruppen ble
dannet og for anledningen brukte de navnet “ The Merry
Christmas singers " På bildet under ser du Ukkelellene i
dag, januar 2016. Heidi har vært musikalsk leder siden
2011 og hun sier : om jeg får « Damene » med på flere
sprell, og å spille i takt, og i god tone også, i årene som
kommer.? .  tja.. det gjenstår å se… og høre..  
Kjenner jeg Heidi rett så er nok ikke det noe problem 

Ja.. som du ser av bildet til V. så
er Ukkelellene er en fargeglad
gjeng som bør oppleves. 
Underholdning med Ukkelellene
kan bestilles på tlf 92600540,
men obs, obs, obs, vær tidlig ute
med bestilling, for de er mektig
populære og må bookes lang tid
i forveien om du skal være så
heldig å få egasjert dem  

Ukulelejulebordet 8 desember 2015.
I år ble Ukuleleklubbens julebord holdt på Fylkesmuseet i Tønsberg. Arr.komiteen ordnet opp, og vi
startet kvelden med egen gladsang og musikk fra våre
egne Ukulerer. Teksten fikk vi opp på veggen via en
prosjektor slik at alle så tekst og besifring og kunne
synge med av hjertens lyst. Musikalsk leder Øyvind
vekslet på annenhver julesang og andre låter fra vårt
rikholdige repertoar. Senere kunne vi innta et flott
måltid tapas mat, for deretter å bli underholdt av oss
selv. Her kom mange «på scenen», noe vi syntes er
veldig gøy. Alle har sjarm og gjør det på sin egen
måte. Noen sang solo, og andre i grupper, og låtvalget
varierer, men vi syntes at det er toppers, og spesielt
morro er det når det kommer låter med egenkomponert
tekst. Det likeær vi  Videre var det kaffe og kaker før
vi igjen tok en runde meg Ukulelesplling og sang.
Kvelden startet kl 1800 og avsluttet og ryddet oss ut og
takket for oss godt utpå kvelden.
Red: Vukke

Det er helt klart at det er mye enklere å spille
Ukulele, med kun 4 strenger å holde styr på 
Han sto i skjulet og hugget ved
da han fikk ideen,  !!! og i dag
spiller han på det som engang var
en stor eik vedkubbe !! Neida.....
han fikk en Ukulele i byggesett
av datteren sin til jul, og etter en
drøy uke var den montert og limt
sammen, pusset og lakket og
justert, og i dag er han eier av en
flott Sopran med D stemming.
Ærnikkeflått  Han hadde den
med på `Loftet` 5 januar. Vi fikk
prøvespille alle som ville, og den
er ren og fin i båndene og
klangen klar og tydelig. "Dette
var skikkelig morro, og dette
bør flere prøve" sier han til meg.
Jan-Erik Eilertsen formann i Vuk
Du finner byggesettet på nettet stedet vat19.com
Red:Vukke

Øyvind holder nok en gang ny begynner Ukulelekurs. Denne gang
med start 17 Februar. Kurset går over
5 kvelder. Meld deg på nå, eller
fortell det til andre som du vil dele
gleden av å lage musikk sammen
med. Vi er i dag 55 Ukulister som
møtes på Tirsdager og spiller og
synger. Vi har et stort repertoar med
varierte låter. Alt fra Rock til viser,
Engelsk og Norsk. Vi bruker ark med
tekst og besifring så og det er ikke så
vanskelig å spille med, hos oss.
Kontakt Øyvind Tlf 48019639 
...og Roger spiller stadig på nye strenger 
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Hilde sendte meg
på butikken og sa
`kjøp 1 liter
melk, og hvis de
har egg så kjøper
du med 12. Jeg
kom hjem med
12 liter melk.
Da så hun veldig
forundret på meg
og sa :
Hvorfor kjøpte
du 12 liter melk ?
Jeg svarte : fordi
de hadde egg !!!
Trond Frøyland
er en alsidig
snekker. Her har
han laget til en
Ukulelespillende
Julenisse. 
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Vuk er gruppemedlem av
Norsk Viseforum
Vuk er tilknytet
Musikkens studie forbund
Og hvem har vi her ? Jo dette er styret I Vuk 2015. Fra v. Frank Werner Jensen,
May Engen Adolfsen, Jan-Erik Eilertsen, Gerd Laila Christensen, Heidi
Midtskogen, Ivar Aasvang, Øyvind Sæther.Vi har hatt ansvar for blandt annet :
musikkveldene, øvingslokalet `Loftet`, økonomien vår, utstyr og frakting av
dette, administrasjon, sjefsavgjørelser, og framdrift og glupe ideèr. Vi håper at
dere har hatt et fint år i Ukuleleklubben og at dere ønsker å henge med videre i
2016. Vi planlegger nye Ukulelespillopper og happenings i året som kommer.
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