Desember 2010
Så er det jul igjen, og det er like før julekonserten vår i Ullern kirke på søndag. Dette synes
jeg er en hyggelig måte å runde av korpsåret på, og det er fremmøte (ferdig pakket ut)
kl 17:30. Konserten begynner kl 18:00 og vi spiller omtrent midt i programmet. Vi skal ha på
oss hvit skjorte med emblem; ellers alt svart. Agnete sender for øvrig ut programmet og all
annen info i forbindelse med konserten. OBS: Spillerekkefølgen kan bli endret i kirken.
Så runder vi til slutt av med juleavslutning på Kaktus mandag den 13. kl 19:30.
2010 har vært et innholdsrikt år for korpset, og vi har vært med på litt av hvert. Høydepunktet
var vel korpsturen til Sæby. Selv synes jeg aktivitetsnivået har vært akkurat passe; ikke for
lite og ikke for mye. Vi har lagt opp til noe lignende for vårsemesteret 2011, og programmet
for våren ser for øyeblikket slik ut:
3. januar: Første spilleøvelse.
Søndag 9. januar: Demontering av julegata.
12. februar: Årsfest.
Februar/mars – dato ikke satt: Konsert i samarbeid med Kampen Veterankorps. De har tatt
kontakt med oss vedrørende en konsert de skal arrangere i Ridehuset ved Akershus Festning.
De har tenkt å invitere to korps – i tillegg til sitt eget. Vi er det ene innbudte korpset. Vi skal
spille hver for oss, og det er ikke planlagt noe sosialt samvær etterpå; dette må vi evt.
organisere selv. (Og det synes jeg at vi skal gjøre). Datoen er ennå ikke bestemt, men de
kommer tilbake til oss rett over nyttår. Så her får vi noe å strekke oss etter.
7. mars: Årsmøte
Vårseminar: Dato må avklares med Hans og blir planlagt i henhold til konsert etc.
14. april: Påskekonsert i Sørkedalen kirke.
17. mai: Styret har besluttet å droppe morgenrunden. Dette gir oss litt ekstra tid på øyet, og
mulighet til å spise frokost hjemme før vi starter spillingen.
30. mai: Vi har bestilt paviljongen i Studenterlunden kl 18.00. Dette ble foreslått på forrige
medlemsmøte, og er nå i boks. Dette kan bli et artig spilleoppdrag. Det blir full anledning til
et lite ”pilstreff” etterpå – ”eller å gå på en øl”, som tyskerne sier.

11. juni: Lilleaker Event
En helg i juni:
Sommeravslutning.
Her har dere en foreløpig oversikt over det neste halvåret. Det kommer fortløpende
informasjon, og info blir også lagt ut på hjemmesiden vår.
- - - oOo - - Julegata står nå og skinner og stråler ut julestemning for publikum i Bogstadveien. Det er
koselig å være med på å skape lys og hygge, samtidig som det blir klingende mynt i
korpskassen. Jeg skal prøve å få tid til å dra ned og ta noen bilder av den en dag…
Nå nærmer julen seg med raske skritt, og det er tid for å tenke på vår egen julestemning.
På vegne av styret, ønsker jeg dere alle

en God Jul
og
et riktig Godt Nytt År!
Velkommen tilbake på øvelse mandag den 3. januar 2011!
Gledelig jul fra
Siri

Lille julaften på Ringerike i forfjor: Kaldt, men vakkert!

