
TYÖPAJAT JA AIKATAULU TWUF 2023

A=alkeistaso, K= keskitaso, V= vaativa

Työpajat pidetään suomeksi, ellei toisin mainita.

Lauantai 14.1.2023

10:00 – 11:15
UKULELEN ALKEET (A) 
Opettajana Outi Koivuniemi, hinta 0€

Työpajassa opetellaan ukulelensoiton alkeet, eli helpot soinnut, joilla päästään heti soittamisen 
alkuun. Tutustutaan myös melodiasoittoon, eli tabulatuurin lukemisen alkeisiin. Työpaja sopii aivan 
vasta-alkajille tai hieman soittaneille. Soittimen saa lainaksi opettajalta.

10:00 – 11:15
NELISOINNUT TUTUIKSI (K)
Opettajana Markus Rantanen, hinta 10€

Työpajassa uppoudutaan nelisointujen kiehtovaan maailmaan. Soittamisen lisäksi tutustumme 
teoriaan sointujen takana sekä nelisointujen muodostamiseen. Työpajan jälkeen sinun ei enää 
toivottavasti tarvitse pelätä, jos kappaleessa tulee vastaan Db7(#5)- tai Bm7(b5)-sointuja. 

10:00 - 11:15
ROKKIA, RAUHAA JA RAKKAUTTA UKULELELLA! (K)
Opettajana Antti Ahonen, hinta 10€

Työpajassa treenataan hittejä eri vuosikymmeniltä, tekijäniminä mm. Eric Clapton, Bob Dylan, 
Hurriganes, Johnny Otis. Tutustutaan perustekniikoihin, joilla soiton saa kuulostamaan 
"rockimmalta", harjoitellaan improvisoitua soolosoittoa ja kaiken takana on tietysti perinteinen 
blueskaava. Harjoiteltavia kappaleita sovelletaan myöhemmin yhteisissä jameissa.

11.30 - 12:45
UKULELE ORCHESTRA: ELEANOR RIGBY (A/K/V)
Opettajana Vinicius Vivas (BRA), hinta 15€
Opetuskielenä englanti

Workshop is about a 6 part ensemble transcription for 5 different ukulele parts + bass. While learning 
the parts Vinicius will discuss about transcribing, rehearsing, and conducting ukulele ensembles. 
Workshop is suitable for beginners and advanced players, and for music teachers as well. 
13:00 - 14.15
STRUMMING TECHNIQUES (K/V)
Opettajana Chris Hough aka “Ukulele Uff” (UK), hinta 15€
Opetuskielenä englanti

The ukulele as we all know is a very versatile instrument but what really sets it apart from many other
stringed instruments are the many wonderful strumming techniques used by ukulele players all over 
the world since it’s earliest days of popularity in the late teens.
In this workshop I will teach you many of these wonderful techniques including the thumb roll, fan 
stroke and tremolo but also many variants and some tricks I’ve come up with myself.Once mastered, 
these techniques can make even the simplest of songs really come alive.You may not ‘master’ these 
techniques during the workshop but you will see them deconstructed and leave with a good 
understanding of how they work.If you know lots of songs but just need to liven up your playing a bit 
then this is the workshop for you.



Sunnuntai 15.1.2023

10:00 - 11:15
SOITTO EDELLÄ JA HYVÄT SOVITUKSET (K)
Opettajina Andy Jahnsson ja Grus - Kauniaisten ukuleleorkesteri, hinta 10€

Jo yli kymmenen vuotta toimineen ukuleleorkesteri GrUSin jäsenet ovat työskennelleet laaja-alaisina 
muusikoina koko elämänsä. TWUFin työpajassa orkesterin jäsenet, Andy Jahnssonin johdolla, 
avaavat filosofiaansa musiikin sovitustyöhön sekä siihen, miten ukuleleorkesteri saadaan 
“svengaamaan” ja kuulostamaan täyteläiseltä sekä sävykkäältä. 

“Musiikkia ja soittamista ei opita puhumalla. Työpajassa kaikki osallistujat ja GrUS musisoivat 
yhdessä”, toteaa Andy ennakkoon ja lisää: “Kokeilemme ja harjoittelemme yhdessä erilaisia 
rytmimusiikin tyylejä sävellysten kuten Don’t Let Me Be Misunderstood ja Happy Together kautta”. 

10:00 – 11.15
SÄESTÄMINEN UKULELEA NÄPPÄILLEN (K/V)
Opettajana Lauri Keskinen, hinta 10€

Ukulelea soitetaan yleisimmin strummaten, mutta se on myös erinomainen näppäilysoitin. Työpajassa
käydään läpi erilaisia 3/4-, 4/4- ja 6/8-tahtilajeihin soveltuvia säestämisen näppäilykuvioita. 
Harjoitukset ovat pääosin helppoja, mutta mukana on myös muutama haastavampi osuus.

10:00 – 11:15
UUSIA LÄHESTYMISTAPOJA UKULELEN ALKEIDEN OPETTELUUN
Luentomainen keskustelutilaisuus ukulelen opettajille ja ukulelen alkeista kiinnostuneille, hinta, 0€ 
Tilaisuus on osittain englanninkielinen

Keskustelua johdattelevat - musiikillisten esimerkkien kautta - kaksi vuonna 2023 uutta ukulelen 
alkeisiin liittyvää teosta julkaisevaa henkilöä: musiikkiin erikoistunut opettaja Rauni Rokka ja 
ukulelen harrastaja, insinööri Martin Regan.

“Tuleva kirjani Ekalele perustuu kanadalaiseen metodiin, jonka ovat luoneet musiikkipedagogi J. 
Chalmers Doane ja muusikko, pedagogi James Hill. Se sopii ukulelen soiton opiskeluun lapselle ja 
sellaisellekin aikuiselle, joka ei aikaisemmin ole soittanut mitään soitinta. Ekalelessa käytetään 
pääosin suomalaisia ja siihen varta vasten laadittuja sävelmiä sekä sointuja”.  Rauni Rokka

“Vaihtoehtoinen GCDG -vire helppoine otelautakäden sointuvaihtoineen mahdollistaa harrastuksen 
alussa paremman keskittymisen oikean käden komppikuvioihin ja rytminhallintaan”. Martin Regan


