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Vestfold Ukuleleklubb ( Vuk ) J

Her nyter Wenche og Anne Marie sommeren i Vestfold. Nå er det vinter, men om ikke lenge er det sommer,
og tid for ute-Ukulele. Vuk reiser i år som i fjor til Skagen festivalen, og vi ser veldig frem til det. Ønsker du
å oppleve masse forskjellig glad musikk og dyktige musikanter fra hele skandinavia + sommer, sol og
gourmet mat + nye opplevelser og nye trivelige venner, så bli med Ukuleleklubben til Skagen. Det blir en
opplevelse du helt sikkert sent vil glemme. Og du som enda ikke spiller Ukulele, så sett i gang. Du vil helt
sikkert ikke angre. Dette er gøy, eller hva tror du Anne Marie og Wenche ville svart om du spurte dem ??? J

.... Du
verden som
han kan
synge.. der
er det mye
lyd ....

.... hvordan går annen stemmen her tro ? ...jo.
Jeg fløy ....

... for det handle om å
leve, det handle om å le..
.... så høgt som eg kan....

.... skal vi se nå kommer
det en Cdim snart, å så en
F#7 etter en Hm, dette
går fint, men håper det
snart er kaffe og kaker ....

....here comes Johnny
singin oldies, gooldies, be
bop a lula baby what I
Say …

Merry tro til med Romjulsnachspiel for mange Vuk`ere 28
desember kl 19oo og ut i de små timer. Noe som var veldig
populært. Til og med naboene slo takten i veggene og det
hørtes ut som om de sang med. De ropte i hvertfall noe som
vi ikke forsto J !!?? men vi spilte og sang videre J J J

… I said hello Merry Loo,
Goodbye heart, sweet Merry
Loo, I`m so in love with you
..we`ll never part so,….
Hello Merry Loo goodbye heart

Har du hørt om FRUK ??? Jeg kan fortelle at
Holly Gruendyke fra California startet opp
Fredrikstad Ukuleleklubb 11 jan. 2017. Hun
har kontakt med flere Ukulelegrupper «over
there» og ønsker å lage et Ukulelemiljø i
Fredrikstad og håper at det vil spre seg til
hele Østfold. Hun forteller at Ukulistene er
meget entusiastiske og de ønsker kontakt med
oss til sommeren. (de må bare øve litt J )

FRUK = Fredrikstad Ukuleleklubb

Fruk øver i Fredrikstad kunstforening
sine lokaler på Onsdager fra kl 18oo
til 20oo. De er allerede oppe i 20
medlemmer og repertoaret vokser J
Til sommeren vil de øve ute i paviljongen, i Domkirkeparken, midt i
byen, så de vil nok bli lagt merke til.
Vi i Vuk vet at de har mye å glede
seg til. Sjekk dem opp på Facebook.

Johnny fikk spørsmål om å
samle en gruppe musikere og
være med på markering «Byen
er vår», for mangfold og
inkludering, og mot rassme.
Dette foregikk på Tønsberg
torg fredag 3 februar.
Han trommet sammen 11
Ukulister fra Vuk og gikk på
scenen. Her ser du noen av
dem. Senere samme kveld dro
disse videre til Riggerloftet
som er den gamle Ubåt
stasjonen i Tbg, og fortsatte
spillingen og underholdningen
der. Skal vi tro ryktet så ble
dette en meget vellykket aften
for alle som var til stede både
på Torget og på Ubåtstasjonen.
Jeg spurte Rolf om litt stoff fra hans glade Ukulele gjeng i Sandefjord, og han skriver til Ukulelepost`n :
Sandefjord Ukuleleorkester er en glad gjeng med voksne ukulister, og de fleste av oss har ikke stått på
scenen siden vi spilte "Prinsesse Vilikke" på folkeskolen. Det startet med noen ukulelekurs i Sandefjord.
Noen av deltagere hadde lyst til å spille mer, og dermed var vi i gang. Vi har ulike styrker og svakheter,
og som kjent så utfyller vi hverandre med dette. Noen er gode til å synge, både første- og andrestemme,
mens noen liker ikke å spille C-grepet og dim-akkorder kan være en utfordring. Er det noen som kjenner
seg igjen? Jeg har lært mye av Øyvind og dere andre i Vestfold Ukuleleklubb, og øvelsene våre ligner på
de Ukuleleklubben har på Fossnes. Det er mye spilling av både nye og gamle sanger, og kaffepausen
hører også med. Vi ler mye og prøver å spre det gode humøret på konsertene våre. Vi spiller et allsang vennlig program, og har hatt temakonserter med sjømannsprogram, sommersanger og sanger til jul.
Vi er ingen konkurrent til VUK. Vi er jo i samme Ukulele familie, og jeg betaler fortsatt mitt
medlemskap i klubben. Jeg har kontakt med Øyvind innimellom og følger ellers med på epostutveksling
og det som skjer i klubben. Hvis du vil se hva vi driver med her i Sandefjord Ukuleleorkester, kan du
sjekke Facebook-sida vår. Du trenger ikke være bruker av FB. Du kan søke på Sandefjord
Ukuleleorkester eller skrive inn www.facebook.com/ukuleleisentrum/ Ta kontakt med oss hvis du har
en Ukulele eller ønsker å spille på en. Her finner du et Ukulelemiljø og du har mulighet til å gå på kurs J
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Sjekk ut vår
hjemmeside.
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Leder
HEIDI N. Midtskogen
Tlf 95900781
heidimidtskogen@gmail.com

Ukulele, lett
å lære men
vanskelg å
mestre. Stå
på og spill
videre. J

Musikalsk leder
og Redaktør
ØYVIND Sæther
Tlf 90143001
saether.oyvind@gmail.com

Gjør som
Vukke !!!
Del ut en
Ukulelepost
til nabo`n,
kollega`n ,
kammerate`n
en du liker
og en du
ikke liker.
Fortell dem
at Ukulele er
gøy å spille
og at de
burde prøve
de også J

Den nye greia nå er å bytte
ut A strengen med en
oktav streng. Dvs. en mørk
A streng. Dette gir
Ukulelen din et mørkere
klangbilde. Du mister
selvfølgelig muligheten til
å leke med den lyse tonen
som A strengen hadde, og
som kjennetegner Sopran
Ukulelen, men du får i
stedenfor en mørkere klang
som fyller ut lydbildet
sammen med andre. Er du
i tvil om du skal stemme
om eller ikke, så er
løsningen 2 stk Ukuleler.
Har du spørsmål rundt
dette ? Snakk med Øyvind
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