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Nå er Vukke så spillesjuk at det ikke er til å holde ut !!!!
Han er nå så klar som han kan bli, og har mast hull i hode på meg hver eneste dag siden
Corona stengningen 13 Mars, om at vi nå snart må starte opp igjen. Han har ringt direkte til
Løvebakken, regjeringen vår, og tro meg: Det er Vukke sitt pågående og iherdige mas som er
den faktiske årsaken til at regjeringen nå tillater samlinger med grupper på opp til 50
personer. Vukke fikk dette trompet i gjennom etter særdeles mange og lange tlf. samtaler med
Erna Solberg og direktøren i Helse-direktoratet Bjørn Guldvåg, via fungerende assisterende
direktør Espen Rostrup Nakstad.
Ærikkeflått 

Les om dette i Ukp. Nr. 31
Det er kommet en ny musikkbutikk i Tønsberg.
Bursdagsfeiring  Side 3
Kalender for våren 2020. Side 4
VUKulele Quiz ????? Side 2

VUKulele Quiz :
1 Hvor lang er en Sopran Ukulele ?
2 Hva er de to vanligste måtene å stemme en Ukulele på ?
3 Hva er den hyppigste årsaken til at en streng ryker ?
4 Hvor kommer Ukulelen opprinnelig i fra ?
5 Hvor mange bånd er det på en Ukulele ?
6 Hvorfor spiller man ofte mest i D og C dur på en Ukulele ?
7 Hvem er : Jake Shimabukuro
8 Hva er frettless ? og finnes det på en Ukulele ?
9 Fullfør reglen: Gå, Du, ...., ...., ...., ...., ?
10 Fullfør reglen: Far, Bes.., ...., ...., ...., ...., ?
11 Hvor mange toner er det i skalaen ?
12 Hva er en oktav ?
13 Hva heter grepet som kan betegnes slik : 2 1 2 0
14 Hvilke 2 andre durer hører til E dur ?
15 Hvem var George Formby ?
16 Hva er et : splitt stroke ?
17 Hvor mange musikk og spillekvelder er gjennomført i Vuk ?
18 Hvem er Vukke ?
19 Hva er : Nøtta ?
20 Hva er en PA ?
21 Hvilken moll hører til A dur ?
22 Hvor mange dim akkorder, og dim grep finnes det ?
23 Hvem har satt Norsk tekst til låta : Flyvende Pingviner ?
24 Hva er Mensur ? og hva er flageletter ?

Lag en sang :
Sett sammen en tekst og gjerne
sett melodi til, på ordet f.eks :

Vukulele... Buksesele...
Prøv å finn på en morsom historie
eller et poeng som teksten i låta
kan vandre rundt.
Dette kan være enten i refrenget
eller i selva låta.Det må ikke, men
det kan gjerne være et parti for
solist og et parti for allsang.
Finn en dur som passer din
stemme og samtidig er enkel å
spille i.Ta gjerne kontakt med
noen og få tips og innspill og
inspirasjon til din låt. Og, Vips
så har du kanskje laget en slager
som vi kan bruke i Vuk 
Jeg fortalte Vukke at : jeg så en
Elg på vei til jobben i dag tidlig.
Å jazzå, svarte vukke ..?!!.....
..og hvordan visste du at den var
på vei til jobben ??? 

Så sant det er sol og oppholdsvær så holder Leif , `Fengselet` åpent hver Søndag i Eidsfoss mellom kl
1400 og .. Her kan du få kjøpt mange praktiske ting som du ikke var klar over at du virkelig trenger,
og etterpå kan du få med deg en flott konsert av de musikerene som er i nærheten. Om du tilfeldigvis
har med en Ukulele eller et annet instrument i bilen så er det helt sikkert mulighet for deg å få spille
med. Her er Leif i gang sammen med Helene på kontrabass, Åsa på Violin, og Morten Haugen Gitar
og flere andre. Jeg vil på det sterkeste oppmuntre og oppfordre deg til å ta en søndagstur til butikken
hans, hvor du kan oppleve musikeren Leif og spillegleden han deler på Eidsfoss. 
16 Juni
planlegger vi
VUK sommer
avslutning. Om
du finner på å
et underholdnings innslag
så er det
toppers.
Enten alene
eller sammen
med noen. Det
kan være sang,
dikt, trylle kunst, kropslig
aktivitet, ja hva
som helst. Alt
har litt under –
holdningsverdi.

Ny musikkbutikk i Tønsberg  !!!

VUK feirer Øyvinds 60-årsdag
På øvingskvelden 3. mars sa den energiske damen Tordis
følgende: «Øyvind har hatt bursdag og jeg synes vi skulle feire
det. Jeg vil bake en kake og ta med på spillekvelden neste
tirsdag».
Dette syntes vi var en god ide, så vi ble enig om at et par av oss
skulle ta med kaffe.
Dette skulle holdes hemmelig, for Øyvind skulle overraskes.
Et par dager seinere ringte Solveig og spurte om jeg kunne se
igjennom en sang hun og Nina hadde snekret i hop. Etter å ha
sett på den og gjort noen små justeringer var vi enig om at den
skulle fremføres på spillekvelden til Øyvind.
Vi ble enig om at kake og kaffe skulle stå i bilene slik at
Øyvind ikke skulle merke noe og at kaffe, kake og sang skulle
serveres i pausen.
Tirsdagen kom og Øyvind arrangerte videregående kurs fra kl.
1730. 1830 startet spillekvelden som han pleier. Et par-tre nye
sanger og ønskekonsert videre. Da klokka nærmet seg 20oo
måtte vi, som vanlig minne Øyvind om klokka.
Deretter ble alle anmodet om ikke å forlate rommet. Da ble
krus og fat utdelt, kaffe kom på bordet og kakene hentet frem.
Tordis hadde bakt Verdens Beste  og Nina kom med en
STOR marsipankake hun hadde laget. Vi spilte og sang sangen
til Øyvind og vi tror han ble veldig overrasket. Kakene ble
fortært og Øyvind ble også overrekt blomster. Tror han ble
overrasket og satte pris på det som ble gjort.
Jan-Erik

Christopher H Lyngdal har startet
opp en ny musikkbutikk i Tønsberg.
Den ligger i Stoltenbergsgate nr 6
og er vel verdt et besøk. Ukulelene
henger fint opplinet sammen med
gitarer og annet som hører musikk
folket til. Han har et fint utvalg av
forskjellige Ukuleler i flere
prisklasser og kvaliteter. Støtt opp
om de musikkbutikkene som finnes
og gjør Christopher og butikken hans
Speakon.no et besøk snarest.
Jeg kjøpte litt stasj og blandt annet
noen sett med Aquila strenger der.
Internett butikker er tungt å
konkurere mot dersom man skal klare
seg i dag. Corona`n har jo også vært
et fjell å komme seg over nå i disse
tider.
Jeg kan fortelle at Christopher også
er gitarreparatør og kan hjelpe
dersom du skulle være uheldig å sette
deg på Ukulelen din, eller det skulle
skje andre kattastrofer som krever en
repparatør.
Øyvind

Jeg, Øyvind så dagens lys 3 mars 1960 og har jevnlig fått sokker og slips oppigjennom årene på denne
dato`n. Nå har det gått 60 år siden jeg mottok de første sokkene og jeg tenkte at : nå får det være bra.
Jeg prøvde å holde datoen hemmelig, og late som ingenting, men det fungerte ikke, for da vi kom til
pausen på Loftet 10 Mars ble jeg skikkelig overrasket. Plutselig er det flere kaker og klemmer, blomster
og bursdags sang fra hele Ukuleleklubben og jeg ble helt overumplet og forfjuppset der jeg satt.
Selvfølgelig var det veldig hyggelig å få denne oppmerksomheten og jeg setter stor pris på at dere gjorde
dette. Tusen takk skal dere ha alle sammen. 
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Corona viruset har satt en stopper for alle våre opptredner og
mange spillekvelder i Vuk som var planlagt nå våren 2020. Jeg
regner med at arrangørene kontakter meg igjen når virus perioden
er over, eller så vil jeg kontakte dem og se om vi kan få nye
datoer på spillejobbene utpå høsten eller ved en senere anledning.
Corona viruset eller Civid 19 har jo satt hele verden
På vent og i gå sakte og hold avstand modus, eller
Hold deg hjemme i karantene. Det har vært en
belastning for mange når det nå har pågått i 2 mnd.
Jeg mener at vi i Norge har vært heldige da dødstallene er lave og
det virker som at pandemien ikke var kommet skikkelig i gang før
det Norske folk gjorde tiltak for å stoppe og ikke å spre viruset
videre i samfunnet vårt. Det er vi stolte av.
Vi i Vuk ønsker også å bidra så tenk `avstad` når vi er på Loftet
og vask hendene med sprit som Bjarne og flere har kjøpt inn.
Jeg håper og tror jeg at dette også er noe som snart vil gå over slik
at vi snart vil være tilbake i et normalt levesett, så vi kan spille og
synge uten å tenke at vi skal være redd for å smitte hverandre og
bli syke av å omgåes. Vi planlegger også sommeravslutning 16
Juni. Har du noe å underholde med så er det toppers.
Øyvind

Vuk Kontonr.

1503 60 90445
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