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Hva skjer her ? Stemmer han Ukulelen ?? eller er det
solo-spill han driver med ? Ivar Myhren har spilt gitar i
mange år, og nå hånderer han også Ukulele uten særlig
besvær. En flink musiker. Han er ofte på Ukulele-Loftet.

Godt nytt år !! Roger og Øyvind er klare for nytt
år, det håper jeg du også er. Hva skjer i 2018 ? Det
er det ikke så godt å si, men vi som spiller Ukulele
skal samles på Loftet, og spille Ukulele og synge
av hjertens lyst. Spille-jobber blir det helt sikkert,
og kanskje Ukulele-festival i Oslo i Juni. 2017
besto av Skagen tur og party hos Kari, Johnny og
Merry. Party blir det sikkert også i 2018.Vi ønsker
nye Ukulister velkommen. Vi spiller lette tre greps
låter, men også ting som man virkelig må fundere
på hvordan man skal spille. Utfordringer tar vi i
Vuk, men legger ikke listen høyere en at vi ønsker
å få med alle sammen. Du finner oss på Fossnes
kultursenter på Tirsdager. Kl 1830 – til kl 2130

Spill som Elvis !! Det er ikke måte på
hvor flott det kan låte om du kjøper
deg en Elvis guitar, med auto-chord !!
Slik lød annonsen på denne supre
Ukulelen på 1950 tallet. Prisen er ikke
så gal den heller. 79 GBP, noe som vil
tilsvare ca. Kr 900 med dagens kurs,
men den gangen var vel prisen ca Nkr
4.- Jeg tør ikke stå inne for hvordan det
låt, og om det faktisk virkelig låt som
Elvis, men en ting kan jeg være ganske
sikker på, og det er at de som kjøpte
denne guitaren hadde det veldig gøy !!!

Annonsen forteller at : Profesjonell fire strengs instrument.
31`` lengde. Fantastisk fargebilde av Presly på hodet !!
Instrumentet er to farget med glinsende blankpolert metall
detaljer, og stemmeskruer som ikke slipper ! Komplett med
ferdigjustert Auto-chord. Du trenger bare å trykke på knotten.
Opplærings bok og stemmefløyte følger med som ekstrautstyr
og alt kommer komplett i en instrument koffert !!! Kun 79 E.
pund GBP og du får kjøpt den hos din lokale musik forhandler. Løp og kjøp dette kan du ikke gå glipp av !!! 

Dette er jo også en måte å lære seg
Ukulele grepene på. Tatover i vei, og
det er godt at vi er laget med lange
armer, slik at det er plass til mange
akkord skjemaer oppover armen 

Terje Menthyjærvi driver butikken Musikk
og elektronikk agentur på Skallestad, på
Nøtterøy. Han har utdannelse og fagbrev
som Zupfinstrumentenmacher og har gått
lære tiden i Handtwerkskammer Chemnitz,
Tyskland høsten 1998. Han har bygget
mange forskjellige musikk instrumenter og
behersker også det meste av typen streng
instrumenter. Han er en dyktig musiker og
for tiden spiller han på en selvlaget Guitarra
Latina i middelalderpunk-bandet Canardus
Horribilis. Han forhandler blandt annet gode
kvalitets gitarer fra Tanglewod, og det meste
innen musikk relaterte ting. Det blir for mye
å skrive opp her. Nå har han kjøpt inn et lite
parti med plastik Ukuleler som har varierte
farger og motiv. Hva med å ha en slik å
spille på når du tilfeldigvis faller i vannet til
sommeren, eller i bassenget når du tar en tur
til et varmere sted som Canariøyene, i vinter

Vuk i farta

Her ser du noen av Ukulistene i Vuk. Bildet
er tatt på slutten av en Tirsdagskveld i 2017
hvor vi hadde spillt og hatt det gøy i 3 timer,
men som du ser så er det mye `futt` igjen. 

UKULISTER

Som du ser av
bildene så er vi en
flott gjeng som
har det gøy med
Ukulele og musik.
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.
Bli med og
spill Ukulele
sammen med
oss da vel !
Ta et Ukulele
kurs og bli
med. Du vil
helt sikkert
ikke angre på
det.   
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Jeg kunne godt ha sluttet å spise sjokolade, men jeg er en
type som ikke gir opp så lett. Sitat fra Ukulisten - Vukke.

Ukulele er
lett å lære,
vanskelig å
mestre.
Derfor kan det
være lurt med
et Nybegynner
Ukulelekurs.
Kurset starter
Onsdag 14 Feb
kl 1830. Det
går over tot. 5
kvelder, = 13 t.
og Øyvind
lærer deg å
spille på dette
fantastisk fine
instrumentet.
Kurset koster
kr 1000.- og
du vil lære:
stemming,
akkord grep
med V. hånd.
Rytme figurer
med H. hånd.
Skala og melodispilling.
Spilletrening
og rettledning
+ mye mer.
Utlånsukulele
finnes også.
Sted : Fossnes
Tlf 48019639
Om du skal
begynne med
noe som har stor
innvirkning på
sentral nerve
systemet ditt så
er ikke Cocaine
Alcohol eller
Crack særlig lurt
å starte med.
Som vi ser av
før / etter
bildene, til
venstre, så er det
kun en ting som
det sterkt er å
anbefale her !!
Nemlig !!
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