Juni 2010
Hei!
Så har det endelig blitt sommer! Syrinen står i full blomst, det dufter og anger –
og personlig synes jeg at dette er den fineste tiden på året på Lilleaker. Det er
bare å nyte dagene.
17. mai er forbi og jeg synes det gikk bra. Dere gjorde en flott jobb, og vi har
bare fått positive tilbakemeldinger. Været var med oss og temperaturen var helt
ideell; ikke for varmt og ikke for kaldt. Det var god stemning i byen, og i det hele
tatt synes jeg at dette var en positiv (men litt slitsom) opplevelse. Vel blåst!
Nå står Lilleaker Event for tur den 12. juni, og tingene begynner å falle på plass.
Harald har lovet oss en trygg og stabil scene. (Det var den i fjor også, selv om
den ga litt etter). Alle detaljer vedr. eventet kommer på en egen mail. Vi håper
nok en gang at værgudene er med oss. Jeg tror vi får en artig konsert, og dette
er en fin mulighet til å vise oss i nærmiljøet og til å verve nye medlemmer.
Korpsturen til Sæby nærmer seg også. Vi har med oss forsterkninger fra Bøler, 5
personer, pluss Kjersti og PK fra Sørkedalen. De kommer på de to siste øvelsene
etter eventet. Ta vel imot våre nye og gamle korpsvenner! Dette er god hjelp og
hyggelig selskap på turen. Det kommer mer detaljerte opplysninger også om
Sæby-turen på egen mail, og vi har blitt enige om at vi skal ta med ”alt av klær”;
dvs. genser, skjorte, t-skjorte og cap. Jeg minner også på Disney-opplegget. Det
går fort frem mot avreisen, så det er kanskje en ide å begynne å jobbe litt med
kostymen. Det er mye å velge mellom, men jeg vet at Petter Smart, Mikkey og
Mini + Snipp og Snapp er tatt. Gå gjerne sammen om figurer.
Drill-Lena har sendt oss bilder fra marsjeringen i Frognerparken og 17. mai i Oslo.
De kommer på hjemmesiden, men her ser dere to av dem:

Vi sees! Hilsen Siri

