Mai 2010

Hei igjen!
Vi har kommet lang ut i mai måned, og dette er den travleste måneden for korpset. Vi
har siden sist avviklet vårseminar på Lilleaker skole, og det var veldig vellykket. Det
fungerte også denne gangen bra med gruppelærere, og det er alltid spennende å komme
sammen til fellesøvelse etter en slik økt. Man merker at det har skjedd ting. Tusen takk
til Anne-Cathrine, Harald, Helen og Arild som smurte bagetter til lunsjen på lørdagen,
og Marit som hadde med deilig sjokoladekake på søndagen! Vi hadde også en trivelig
middag og kveld på Kaktus.
Spillingen på Tusenfryd gikk bra. Det var litt hustrig denne dagen, men jeg synes vi
gjennomførte med fin stil. Dette er et hyggelig oppdrag.
Mandag den 10. mai spilte vi vår årlige konsert på Madserud sykehjem. Det gikk greit,
rent bortsett fra at ledelsen ikke hadde klart å holde seg oppdatert på at vi kom.
Etterpå hadde vi marsjøvelse i Frognerparken i nydelig solskinn; det er fint å gå mellom
de vakre statuene og spille – kulissene er definitivt i orden her. Litt kjølig vær førte til
at vi hadde lite publikum denne gangen, og joggerne hadde som vanlig dårlig tid… Men
hundelufterne og småbarnsforeldrene så ut til å ha glede av oss. :o)

Lilleaker Janitsjar opp Karl Johans gate mot slottet i fjor

Nå står 17. mai for tur. Programmet for dagen er sendt ut. Kort fortalt begynner vi med
fremmøte på Folkets Hus på Lilleaker kl 06.45, og runder av i byen ca kl 12.30. I
mellomtiden har vi spilt i tre tog (morgenrunde, barnetog på Lilleaker og tog i byen), og
inntatt frokost på skolen. Vi satser på fint vær – det blir så mye hyggeligere – og en god
avvikling av de musikalske aktivitetene! Da har vi bidratt til å opprettholde norsk
tradisjon og kultur; og kan feire vår egen 17. mai med verdens beste samvittighet!
VEL BLÅST!
Men……. Mandagen etter 17. mai er det pinse. Første spilleøvelse etter nasjonaldagen
blir 31. mai. Med andre ord; to ukers spilleopphold. Hans ber oss derfor om å ”røre”
instrumentet i mellomtiden for å holde ambisen oppe. Det er da kun to øvelser igjen
frem mot Eventet, og Sæby Musikkfestivel kommer like etter. Det er ikke veldig god
tid. Så det hadde vært bra om alle øver litt hjemme i mellomtiden.
Ellers har enkelte korpsmedlemmer tipset om at Norges Musikkorps Forbund (NMF) har
oversikt over forskjellige korpsaktiviteter som kan være morsomt å få med seg, Militær
Tattoo etc. Kan det være interesse for å gjøre slike ting sammen? Dette kan vi snakke
om senere.
Våren og 17. mai er korpsenes høysesong – og ellers en veldig fin tid. Nyt den – på
alle måter. Her jeg sitter og skriver på PC’en har
jeg utsikt til fuglekassen i epletreet vårt: Kjøttmeisen har ”boller i ovnen” - eller
søte små speilegg på gang! Dagen er din!!
Med vennlig hilsen
Siri G.

