Oktober 2010
Vi hadde et konstruktivt, hyggelig og bra høstseminar på Klækken i midten av oktober, og
fremmøte var meget bra. Vi var delt opp i grupper med gruppelærere for messingblås, treblås
og trommeslagere, og dette ga, som tidligere, veldig godt utbytte. Vi avsluttet søndagen med
konsert i Ullern kirke, og den gikk også bra. Morsom musikk og mye lyd. Vi har fått mange
positive tilbakemeldinger. Da er det moro å spille i korps!
Men vi er ikke ferdig med dette…
Konsert med skolekorpset
Torsdag 11. november skal vi spille en konsert i aulaen på Lilleaker skole i forbindelse med
skolekorpsets høstkonsert. Den begynner kl 18.00. Programmet er ikke helt avklart, men dette
vil dere snart få beskjed om. Besetningen ser nå ut til å komme på plass. Sverre og Kjersti
stiller på trombone og PK på tuba – så dette skal bli bra. De kommer også på julekonserten.
Julekonsert i Ullern kirke
3. søndag i advent, den 12. desember, spiller vi julen inn i Ullern kirke. Vi har begynt å jobbe
litt med dette. Her ser det også ut til å bli en bra besetning, og dette gir oss større muligheter
med hensyn til hva vi kan spille. Informasjon kommer etter hvert.
Juleavslutning på Kaktus 13. desember
Vi runder så av korpsåret med middag på Kaktus mandag den 13. Det blir ikke spilling på
Hovseterhjemmet denne dagen, da det er Luciadagen og de får besøk av en barnehage. Etter
dette er det juleferie for korpset.
Julegata
Innimellom disse aktivitetene avvikles vår årlige dugnad med julegata, som begynner den
30. oktober med maling av stenger. OBS: Fremmøte kl 10.00 den 30/10 – ny tid. Den 20. og
21. november er det pynting av juletrær og montering i Bogstadveien. Julegata skal ned igjen
den 9. januar. Husk å notere hvilke dager du er satt opp. Dette er vår viktigste inntektskilde og
det er viktig at alle stiller opp. Da blir det også mindre jobb på alle.

Medlemsmøtet
Den 18. oktober hadde vi medlemsmøte i Lilleaker Janitsjar. Temaer rundt korpsets drift og
aktiviteter ble diskutert, og det kom mange fine innspill. Jeg synes det var konstruktivt og bra
på alle måter. Vi var så engasjert - at det nesten ble for kort tid til møtet.
Blant de tingene som kom opp var ønske om flere gruppeøvelser; med eller uten gruppelærer.
Det kom også opp forskjellige ting som medlemmene ønsket at vi skulle bringe videre til
Hans, og det har vi i styret gjort. Men det var også mange som mente at vi kan gå litt i oss
selv og bli bedre på enkelte ting. Blant disse tingene er skravling. Det er mye prating på
øvelsene som virker forstyrrende på både oss medlemmer og Hans. Dette irriterer Hans en
del, og her kan vi bli mye bedre. Det er også viktig å ha orden på notene så langt det lar seg
gjøre; det går bort noe unødig tid på dette også. Vi ønsker mer tilbakemelding fra Hans, men
får han tilbakemelding fra oss? Slike ting. Mange mente at vi fortsatt bruker for mye tid på
oppvarming og stemming. Må vi stemme hver gang?
Det ble også ytret ønske om et prosjekt å jobbe med utover vårparten. Styret tar disse sakene
med seg i det videre arbeidet for korpset.
Underholdningsmappen
Alle medlemmene har nå fått en underholdningsmappe (har du ikke fått en; ta kontakt med
Hanne eller Knut G) og en liste over stykker som skal inn i den. Tanken bak underholdingsmappen er at dette er ting vi skal kunne spille med vår besetning og evt. uten dirigent, og
kunne ta på sparket når vi får spilleoppdrag. Noen av disse stykkene skal spilles gjennom på
hver øvelse, slik at vi kan dem. Planen er å skifte ut 1/3 hvert år. Notekomiteen opplyser også
om at det på en av de nærmeste øvelsene vil bli innsamling av noter. Hvilke kommer på mail.
Og dette er vel det viktigste av det som har skjedd siden sist – og som skal skje fremover ut
året.
Med vennlig hilsen
Siri

