Ukentlemen on ukulelebändi Pirkanmaalta. Viisi miestä, neljä ukulelea ja
yksi bassoukulele. Ohjelmisto koostuu
tarkoin valituista kevyen musiikin helmistä. Iskelmää, rokkia, poppia, jatsia…
Mukana on kaikille tuttuja iskusävelmiä
niin suomen-, ruotsin- kuin englannin
kielelläkin. Osa hauskoista sanoituksista
on yhtyeen omaa käsialaa. Yhtyeen iloa
pursuavan ukuleleshown voi toteuttaa
pienessä tilassa täysin akustisesti tai
isommassa ympäristössä äänentoistolaitteiden kanssa. Esiintymisen kesto voi
vaihdella yhdestä biisistä aina 2 x 45 min
kestävään keikkaan. Kokemuksesta
voimme sanoa, että ihan äkkiä ei löydy
tilaisuutta mihin Ukentlemen ei sopisi
soittamaan. Ota yhteyttä, niin sovitaan
koska ja missä!

Ukentlemenin monipuolisessa ohjelmistossa
on kappaleita mm. seuraavilta artisteilta: The
Beatles, Tuomari Nurmio, Hector, Uriah Heep,
Miljoonasade, Tapio Rautavaara, Leevi & The
Leavings, Pate Mustajärvi, J. Karjalainen, Kari
Peitsamo, Aarne Tenkanen, Topi Sorsakoski,
Sanni…

Yhtyeen jäsenet
Timo A. Tanhuanpää (ukulele, laulu)
Jussi Männistö (ukelele, laulu)
Jouni Kaipainen (ukulele, laulu)
Antti Keskinen (ukulele, laulu)
Hannu Siren (bassoukulele)
Ensimmäisen julkisen keikkansa Ukentlemen soitti 7.3.2015 Nokian Kerholassa,
Tapio Rautavaara 100-vuotta
-juhlakonsertissa.
Tämän jälkeen yhtye on esiintynyt säännöllisesti sekä erilaisissa yksityistilaisuuksissa, että julkisilla keikoilla ravintoloissa ja festivaaleilla.
Yhtye on tehnyt vuonna 2015 ja 2016
Saaristokiertueet Turun saariston rantaravintoloita kierrellen.

Maalin tappio (san. Jussi Männistö)
Asiat on Suomessa kurjassa mallissa.
Eläminen on täällä pirun kallista,
palkasta viedään ja vanhuksilta hoitajat.
Ruotsissa asiat paremmin on,
niil on Gunvald Larsson ja midsommarstång.
Enkä edes taida mainita Zlatania.
Mua poliitikot kiusaa, ei mikään niille riitä.
Tallinnasta pakotetaan kantamaan spriitä.
Valvontakamera vain vahtii kulkijaa.
Potta päässä pitää fillaria ajaa,
Nuuskaakin myydään vain teineille salaa.
Eikö jo riitä se ihmisen nöyryytys?
Maalin tappio, katkennut pultti.
Salasana vanhentunut.
Kesken hauskan kaatunut tuoppi.
Hyttynen, paarma ja kyy.
Hukkunut avain ja flunssa,
sakkorysä, lisäverolappu.
Maanantaiaamut ja kännykkä rikki.
Pakko ja päästöt ja sää.

Yhteystiedot:
ukentlemen@gmail.com
ukentlemen.com
facebook.com/ukentlemen
Timo A. Tanhuanpää
Puh. 0400 735 166
Jussi Männistö
Puh. 040 548 7074

Ei maidossa enää saa olla rasvaa,
Miten nyt pojista voi miehiä kasvaa?
Tomaatit kypsyy meillä lumikuoren alla.
Salaattia myydään muovipusseissa,
marjat on piilossa pakastealtaissa.
Kurkut tuodaan meille rajojen takaa.

Jouni Kaipainen
Puh. 0500 509 668

Auto on rikki mut ei se nyt haittaa,
ohjausyksikkö pitäis kai vaihtaa.
Kuka näillä bensanhinnoilla raaskii ajaa?
Vakuutusmaksussa mukana on kasko,
ainakin vaimo sen viimekuussa maksoi,
ei auton kuluille tunnu olevan rajaa.

Hannu Siren
Puh. 040 864 9300

Liikkua pitäis ja sukset taas ostaa,
jumppaan mennä ja kahvakuulaa nostaa.
Kuka sellaisen rääkin meille on keksinyt?
Töissäkin pitää muka voimistella
venyttää selkää ja jalkaa heilutella,
tykypäivinä lattialla pyllistelet.

Antti Keskinen
Puh. 050 573 5205

Kesä on aina aivan liian lyhyt
ja telkkarin sääpelle on niin tyly.
Jos ei sada vettä, on kammottava helle.
Talvi on synkkä, se vie multa hengen,
ruohonleikkuri on alla hangen.
Kuka nyt oikeesti pystyy elämään täällä?

