Februar 2010

Hei alle medlemmer i Lilleaker Janitsjar!
Her kommer litt informasjon vedrørende LJs aktiviteter frem til sommeren:

Årsmøtet 8. mars
Det neste punktet på terminlisten er årsmøtet. Innkallelse er sendt ut, og vi har besluttet å ta en
time spilleøvelse før selve møtet begynner. Vi trenger denne spilleøvelsen. Fremmøte
kl. 19.00. Etter gjennomført årsmøtet tar vi også et vanlig medlemsmøte.

Påskekonsert i Sørkedalen kirke torsdag 25. mars
Dette er vår neste konsert. Den begynner kl 18.00, og vi spiller som nr. 2. Fremmøte kl 17.30.
Spilleprogram kommer i egen mail. Vanlig ”korpsuniform”.

Vårseminaret 24. – 25. april
Vi vil gjennomføre vårseminaret på samme måte som i fjor. Vi synes det ga stor uttelling for
korpset. Vårseminaret blir avholdt på Lilleaker skole, og vi vil også i år ha gruppeinstruktører
den første dagen. Sosialt samvær på Kaktus om kvelden, og ta gjerne med partner dit.

Konsert på Madserud sykehjem 10. mai
Vi har gjort avtale om spilling på Madserud sykehjem den 10. mai. Konserten begynner
kl. 18.00; fremmøte kl 17:30. Etterpå tar vi marsjøvelse i Frognerparken - og håper på deilig
vårvær.

17. mai og Lilleaker Music Event 12. juni
Her blir det vanlig opplegg, og vi kommer tilbake til detaljene senere.

13. Internasjonale Musikkfest i Sæby
Mary-Ann følger opp korpsturen fortløpende. Dere finner detaljert informasjon om
musikkfestivalen på www.musikkorps-saeby.dk , og vi følger på med mer informasjon etter
hvert. Vi har ”bukket” oss inn på samme hotell som sist: Hotel Viking rett utenfor Sæby og
nær sjøen – i tilfelle noen skulle ønske å ta morgenbad. :o)

Temaet i Sæby i år er som kjent Walt Disney. Vi holder nå på med å prøve gjennom og
bestemme det Disney-programmet som vi skal spille der nede. Kl 16.00 på lørdagen blir det
stort festtog gjennom byen, hvor vi skal være utkledd som Walt Disney figurer. Det blir
kåring av det mest festlige utkledde korpset. Og det er på tide å begynne å tenke litt gjennom
saken. Vi i styret har allerede fått flere forslag:
• Hele korpset går utkledd som B-gjengen
• Instrumentgruppene går sammen om forskjellige temaer
• Eller skal det være fritt fem?
Hvor mye arbeid skal vi legge i Disney-paraden? Dette er ting som vi kan diskutere på
årsmøtet når vi tar medlemsmøtet vårt etterpå. Jeg ber alle tenke litt igjennom dette og komme
med forslag.

Rekruttering
Vi jobber for tiden mye med rekruttering – på forskjellige hold. Det er viktig å bruke
bekjentskaper i denne prosessen, og her kan alle bidra. Vi har sendt ut vervebrev til foreldre
av barn i Lilleaker skolekorps og Jar Skoles Musikkorps. Hyggelig er det å ha fått med en
tuba og kanskje trommis fra Lilleaker skolekorps. I tillegg er det satt opp verveplakater rundt
omkring i bygda. Og flere skal opp. Torsdag den 18. februar setter vi også inn en annonse i
Ullern Avis og Akersposten, hvor vi annonserer etter musikanter. Så får vi bare håpe at dette
gir resultater.

Ellers…
Vi så oss dessverre nødt til å takke nei til Østre Akers invitasjon til 70-tallskonsert. Det ville
kreve mye å sette sammen et 70-talls program, i tillegg til at dette falt på samme helg som
Lilleaker Event. Og med den forestående Sæby-turen med eget tema – ble dette rett og slett
for mye å gape over. Vi er også enige om å roe litt ned i år etter fjorårets travelheter.
Vinterferien står for døren. Det var mange som kunne stille på øvelse denne mandagen – så
det blir øvelse på mandagen i vinterferien.
De siste øvelsene har vært preget av mye ”prøving” av nye noter. Det er for å finne ut hva vi
skal velge ut og gå for utover våren og sommeren. Det vil snart bli tatt noen valg – og så
jobber vi videre med disse.
Jeg vil også benytte anledningen til å minne om ”Grasrotandelen”. I 2009 (og vi begynte sent
på året) fikk vi inn kr 4.947,-, og dette er lett tjente penger. Hvis dere tipper gjennom
Norsk Tipping og registrerer dere på LJ mottar korpset støtte. Informasjon om hvordan dere
går frem finner dere på hjemmesiden vår. Det er veldig enkelt og kan gjøres via en strekkode,
men enda lettere er det å registrere seg ved å bruke mobiltelefonen.
Vi har hatt en streng vinter i år – og veldig flott skiføre, men nå står våren snart for døren.
Jeg tror vi skal få en fin vår og forsommer; ikke minst musikalsk… Og vi håper på flere nye
medlemmer!
Med vennlig hilsen
Siri Grønskar

