Ukulelepost`n
Nr 2 / 2017 August Ukp nr 28

Vestfold Ukuleleklubb ( Vuk ) 

Her ser du Gerd Laila og Johnny. To glade Ukulister fra Vuk. De har akkurat spillt seg varme på
Stokke stasjon, da Sommertoget gjestet Vestfold. Om det regnet brydde de seg mindre om. Det
viktigste var at de fikk spille og underholde de andre som var til stede. Og det gjorde de !! Var du der ?
I sommer var Vuk nok en gang I Skagen. Det ble en stor opptur for oss, og også for de som hørte på,
skal vi tro ryktet som går. Høsten med Vuk vil bestå av Spille og Musikk kvelder. Det blir noe
spillejobber. Ukulelekurs skal holdes og det skjer helt sikkert noe mer som vi tar på sparket.
Om du ikke spiller Ukulele så ta kontakt med oss. Vi er en glad gjeng amatør musikere som liker å
synge og spille. Vi holder til på Fossnes i Stokke og spiller hver Tirsdag kl 1830. Du finner kontakt
info på side 4 i dette bladet. Det å spille et instrument kan være dyrt, vanskelig og krevende, men der
er vi som spiller Ukulele ikke helt enige. Vi liker å si det slik Torhild Reinholtz sier det : Jeg tror man
skal lete lenge etter en hobby som er så billig og gir så mye glede som det å spille Ukulele 
Ta kontakt med oss og prøv du også da vel 
Vestfold Ukuleleklubb

Hvem ser vi til høyre her ? Jeg kan røpe at fornavnet hennes begynner med :
Merry, og ettersnavnet slutter med Matyasi. Hun har vært med i Ukuleleklubben i
mange år, og tar i et tak når det skal ordnes til fest for Vuk. Her er hun i farta med
Bacalao som hun skal servere på en sensommer-Ukulele-fest i 2017. Nam nam ....
Slik vi kjenner henne så er hun bestandig glad og blid.
Hurra for Merry 
ØNV Ukulelegruppe :
Hold deg orientert. Søk opp Øst Norsk Ukulele- gruppe på
Facebook. Der ligger det nye fin Norsk Ukulele info og du kan
lese om hva som skjer på Ukulelefronten i Norge utenfor Vuk

Her publiseres et bilde at våre alltid så glade
Ukulister Roger og Johnny. Roger her på sin
Taro patch og Johnny med en Consert. Begge
stemt i D. Sydvestene skyldes selvfølgelig
regnværet og for den observante leser så ser vi at
Roger tar en C dur, men hva spiller Johnny ???
Johnny stilte sitt hus og mye av sitt jorderiske
gods til Vuk sin disposisjon slik at vi kunne
gjennomføre vår sommeravslutning med stil.
Asker Ukulele -klubb og Sandefjord
Ukuleleorkester ble også innvitert og møtte opp.
Det syntes vi var veldig hyggelig. Kvelden gikk
desverre så alt for fort og vi spilte mye og spiste
god mat.  På bildet under er vi i gang med å
rigge til for Ukulele kvelden. 

Jan Erik tok leder rollen da Øyvind
ikke hadde anledning, og dirigerte en stor gjeng med
Vukkere under taket på Stokke stasjon, da
sommertoget ankom Stokke. Vuk var på plass  og
spilte for en stor folkemengde.  Se bilder på side 3
Kjøp salg : Skal du kjøpe eller selge Ukulele eller
andre musikkrelaterte ting ? Sett inn en annonse i
Ukp. Vukke tar saken og sier han helt sikkert kan
ordne salget / kjøpet for deg. Han har en mega stoor
venne krets og et kjempe svært nedslagsfelt. 

Vuk i farta på Stokke Stasjon 4 August 2017
Sommertoget annkom og vi var på plass og
spredt glede og musikk. Gøy var det også , og
det er vel noe du også ser ut av bildene 

Dag Danielsen møtte villig opp
og var med på bass gitar.gitar.
ambolaya, Livets lyse side, Lodi
I ts good to see you, Apans song
lyvende pingviner, Jolene, The brezze
those were the days, Sjøsalavals
h darling, Ukulele, Stand by me
f not you, California blue, your 16
You are my sunshine, bad moon rising
Det handler om å leve, Dirty old town
Midnight special, Cockless and mussels
Feliz navidad, Gilgarra mountain
Ooby dooby, U U U Ukulele,
Corrina Corrina, Vippetangens
Don`go, Leende guldbruna øgon
Send me some lovin`, Ride the river,
Jambolaya, Og etterpå var det mat på Furulund
kro ved gamle E18. Se bilde under. Her har de
ordentlig mat som er hjemmelaget og de sparer
ikke på posjonene heller. Her blir du skikkelig
god og mett. Kom og ta en titt på stedet og
smak på den fabelaktig gode gourmet maten 

Ukulele-gruppe dame selfie 
Husk, sett av Tirsdag 28 Nov. Da er det Ukulele klubben sitt årlige juleavslutning. Denne gangen er
den plassert på Tollboden i Tønsberg. Ta
utfordringen. Øv på en sang, og gå på scenen og
gjør det. Det er skummelt først, men gøy etterpå 
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Ukp kommer
denne gangen
litt sent ut. Det
skyldes interne
intriger og gåsakte aksjon fra
Vukke sin side.
Han krever et
betydelig større
skrivebord og
flere blyanter
med hans eget
navntrekk på.
Han krever
også et tillegg
på 25 % av
overskuddet av
Ukp for hver
Ukulele nyhet
han klarer å
spore opp,
uansett om det
er av særlig
interesse eller
ikke. Vi har
måttet gi etter
på blyantene
for å imøte
komme hans
krav denne
gangen, og
håper at han
igjen vil gå på
med sin iver og
stor innsatsvilje

Husker du Kvintsirkelen ? Kan du skrive den ned her ? Dur utenfor sirkelen
og moll inni sirkelen.
Et tips : husker du reglen ?
C
Gå, d osv...
Far, b osv ...
Am
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Et minne fra Skagen. Sommeren 2017
Fredag 30. juni var Kari, Inger Grethe, Johnny, Heidi og
undertegnede en tur på `byen`, mens vi ventet på at konserten
med Johnny Logan skulle begynne borte i kulturhuset som er
Skagens storstue. Utenfor Kokkenes så jeg en kar som gikk
rundt med et merkelig håndholdt kamerastativ; uansett hvordan
han holdt stativet hadde kameraet samme posisjon. Som den
nysgjerrige person jeg er spurte jeg han hva dette var.
Det viste seg at han var italiener og at han
snakket dårlig engelsk. På stotrende engelsk og mange
italienske gloser (som jeg ikke forsto noen ting av) kunne han forklare at kameraet var opphengt i gyroer som
stabiliserte kameraet. Jeg spurte om prisen og fant fort ut at dette ikke var noe for amatører. Prisen var flere titalls
tusen norske kroner. Så fikk jeg øye på en kvinne i 30-årsalderen med masse krøllet hår, som sto og filmet med et litt
stort videokamera. Jeg spurte om det var lokal-TV hun filmet for. Hun svarte på engelsk at hun ikke forsto hva jeg
sa.Det viste seg at de to var fra en italiensk TV-kanal. De var i Danmark for å lage program om Danmark til det
italienske folk og Skagen var veldig interessant i forbindelse med festivalen der.
Jeg hadde på meg Fleecejakka med Ukulelelogoen og jeg viste dem ryggen. Den ble filmet og vi kom i prat om hva
dette var. Inger Grethe hadde med seg sin ukulele og jeg tok den frem og viste den til dem. Dette hadde de ikke sett
før og de lurte på om det gikk an å spille på. Jeg fortale om at vi var 27 ukulister fra Norge som var her for å spille og
synge på Festivalen.
Da ble de ivrige; og dette måtte vi vise dem !! Vi ble stilt opp midt i gata, og mens de rigget til kamera ble vi enig
om å spille og synge Jambolaya. Plutselig byttet alle i teamet oppgaver. Dama ble `lydmann`, det kom en person til
som var kameramann og han første jeg snakket med var journalist. I mellomtiden var også Åge kommet til oss.
Journalisten stilte seg foran oss og snakket en masse som vi ikke forsto noe av, men til slutt fikk vi beskjed om å
starte opp. Og som vanlig spilte vi og sang av hjertens lyst. De var veldig fornøyd, de fikk Johnnys mailadresse og
skulle sende oss en fil. Kari fikk adressen til deres WEB-side.
Der kan vi gå inn for å se hvilke program de har laget: på You Tube søk etter IL MONDO INSIEME.
De hadde vært i Norge og de viste oss en del av dette. Flotte naturbilder fra forskjellige steder hvor de hadde vært.
Alt i alt en veldig morsom opplevelse som jeg hadde unt alle å være med på.
Jan-Erik
Så følg med på Italiensk Tv. Snart er vi berømt i Italia og det blir spillejobber i utenlandsk Tv. Red: Vukke

Skagen : Det var en opplevelse å få være med på felles jammen
på kulturhuset med 150 musikere på scenen som spilte: It`s god
to see you, og 3500 publikumere i salen. Også en opplevelse å
stå på torget i Skagen på nytt og spille for et stort publikum
som tydelig likte det de hørte. Roger var uheldig og fikk fra
stålet sin Ukulelejakke. Hvordan det foregikk og endte kan du
lese litt lenger nede på siden. Det ble spilling på fergen begge
veien på Skagen turen, og kommentarer fra passasjerene som
dette : ble overhørt: Å, se de spiller sammen, de er heldige.:
De er så flinke. : Hør, nå spiller de igjen, jeg må bort å høre
på dem !! Og slike kommentarer er det jo hyggelig å høre. 
Roger fikk frastjålet sin Ukulelejakke i Skagen og her er hendelsesforløpet slik vår musikalske leder
Øyvind opplevet det : I går kveld, før Hilde og jeg dro til gamle-Skagen gikk jeg en tur i gågaten i Skagen.
Der fikk jeg se en fremmed mann gå med vår logo på ryggen ???!! Jeg la fort sammen to og to og gikk rett
bort til ham og spurte rett ut hvor han hadde fått den jakken fra ?! Han svarte på Dansk noe jeg ikke forsto.
Han heiv seg fort rundt, og med redde øyne prøvde han å gjemme seg bak en bod med brendte mandler
som sto rett i nærheten. Jeg lot meg ikke lure og fulgte etter. For ikke å lage for mye oppstyr så kjøpte jeg
en pose mandler og spiste disse med en nonsjalant mine, mens jeg prøvde å gripe tak i armen hans. Han
vred seg unna og stormet bortover gågaten hvor han rev ned noen klesstativ med røde tilbuds kjoler og
herre shorts. Jeg stormet etter og måtte løpe sikksakk for det var mye folk i gågaten. Jeg var uheldig og
fikk veltet ut et bur med sprett baller. Disse spratt omkring og rullet utover gågaten og folk snublet i dem
og lå langflat og hulter til bulter bortover. En fyr som solgte gass ballonger ble dyttet mot veggen på en
sukkerspinn bod så den veltet, Han mistet alle ballongene i det han prøvde å holde ballansen, men fallt
over 5 barn som akkurat hadde kjøpt sukkerspinn. Det ble et klin uten like, og ungene gråt og klaget
høylydt. Mens dette skjedde så passerte jeg en gatesanger som sang: It`s god to see you. Jeg smilte og
nikket tilbake til ham, mens jeg hoppet over en dame som var i ferd med å knyte skolissen til sin mann som
forøvrig brukte Old spice etterbarberingsvann. Ja mannen altså. Det var villt kaos i gågaten. Jeg hørte noen
utbryte : mon djø; som er fransk, og jeg slo det fort opp i en lummeparlør, mens jeg registrerte en rødstrupe
sittende på toppen av et hushjørne og se forundret på dette som skjedde der nede. Jeg akselrerte som en rød
Corvette 1971 cab, 454 big block, etter han med jakken, med en gassbalong på slep som hadde festet seg i
min T skjorte krave. Jeg registrerte også en Dobermann som løp tur med eieren sin. Hunden hadde fått
panikk i oppstyret og løp mot bryggene med eieren på slep. At eieren veivet med den frie armen og ropte
og skrek : King !!, på plass, sitt, gi labb, roooolig, gjorde hele situasjonen mere komisk, og det siste jeg så
av dem var at hunden forsvann mellom bena på en dame, som holdt to softis for barna sine, og eieren ble
trukket etter. Damen hylte og slo ut med armene. Hvor softisen landet rakk jeg ikke å se. Han med jakken
hadde fått et forsprang, men han hadde klart å vikle seg inn i noen mikrofon kabler og effektbokser, og lå
og kavet i fontenen ved scenen foran Kokkenes. Gnistfokk og røyken sto ut av effektboksene, og det var da
en smal sak for meg å trekke ham inn etter kabelen og gripe tak i ham. Bandet på scenen spilte ; go Johnny
go, med et voldsomt trøkk, mens jeg prøvde å rive av ham jakken. Han ydet stor motastand men var tydelig
i dårlig form for han gispet etter luft. Plutselig sto Lars Martin Myhre ved min side og hjalp meg med å
holde ham fast, opp ned etter bena. Det var mye publikum på plassen og de fulgte med på det som skjedde.
Jeg fikk til slutt visket ham i øret at : det er Roger som eier jakken og han kjører en svær Harley
Davidson og kan Karate, Ju jutzi, Kung fu og mange andre farlige ord, så det er nok best at du nå
tar jakken av deg, før han kommer !!!, dette mens jeg holdt ham fast i øret. Det var da jeg la merke til at
han brukte grønne Viking gummipæler 46 1/2 og jeg forsto grunnen til hans pesing, for slike pæler er det
ikke lett å løpe fort med. Publikum jublet og klappet og Lars Martin gikk på scenen og sang sangen sin : så
langt vi har reist for å komme til kort, sammen med bandet. Gitaristen hadde desverre en litt sur A streng
men han kompenserte for dette med å bende strengen. Det er godt gjort, og det gikk greit. Han som hadde
stjålet jakken ble så lei seg at han tok av seg støvlene, grep mikrofonen og la i vei med : folsom prisson
blues. En dame som satt på det nærmeste bordet iført rød prikkete kjole, hvite sko og hjemme strikkede
knestrømper reiste seg resolutt og tro til med 2. stemme i falsett. Hun jodlet også med på refrenget.
Kelneren hos Kokkenes syntes at det låt så fantastisk flott, og ble så rørt av denne jodlingen, at han satt seg
ned og hulket og gråt. Etter at de var ferdig med låta fortalte tyven at han syntes at Vestfold Ukuleleklubb
var verdens beste gruppe, og han hadde fulgt oss hele tiden i fjor, og i år, og kunne ikke dy seg når han så
sitt snitt til å ta en slik flott jakke med vår logo på. Han var rett og slett en stor fan av Vuk, og den låta han
likte aller best var: The brezze. Ja det skjer ting rundt Vuk også når vi er på tur til utlandet.  Øyvind

