Desember 2011

Så er det jul igjen!

For de som ikke har vært og sett; slik står julegata i Bogstadveien!
Dugnadsprosjektet gikk veldig greit også i år. Hovedinnsatsen skjedde helgen 19. og 20.
november, og det var godt fremmøte. Nå står julegata og lyser og skaper julestemning for de
som handler og ferdes rundt på Majorstuen – den tar seg flott ut! Takk til Marit som er
prosjektleder, og for øvrig til alle som bidro med dugnaden!

Konserten med Lilleaker Skoles Musikkorps
Torsdag den 10. november var vi invitert til å være med på høstkonserten til Lilleaker Skoles
Musikkorps. Det er alltid hyggelig å delta og å se utviklingen i skolekorpset, som har vært
meget positiv. De har hatt stor rekruttering. Vi bidro med tre stykker, og fremførte for første
gang Rock’n Rythm; et lite vågestykke for saksofonene. De har, som kjent, et par krevende
partier (som vi hadde øvd mye på!). Jeg synes vi kom oss greit gjennom det, og jeg tror vi satt

igjen med en positiv følelse etter konserten. Det er alltid hyggelig å spille for et publikum. Det
skjerper sansene.

Julekonserten i Ullern kirke
Søndag 11. desember, tredje søndag i advent, spilte vi julekonsert i Ullern kirke. Det var nok
en gang en fin opplevelse med variert innhold.

Og en liten julekonsert på Silurhjemmet
Dagen etter spilte vi også en liten julekonsert for de gamle på Silurhjemmet. Den var av litt
lenger varighet og vi fikk spilt gjennom flere julesanger. Det er koselig å bidra med litt
julestemning for de eldre, og jeg tror pleierne satte pris på den også. Vi har fått takk og
positive tilbakemeldinger.

Kaktus
Senere på kvelden møttes vi på Kaktus for julemiddag og juleavslutning i korpset - det er
tradisjon. Det var godt fremmøte og vi hadde en hyggelig førjulskveld der. Dette var siste post
på programmet for Lilleaker Janitsjar i år – og nå har vi nå tatt juleferie. Det var veldig
hyggelig å se at Jan Erik var i form til å være med både i kirken og på Kaktus etter
hofteoperasjonen. Fortsatt god bedring, Janna!

For øvrig…
Helen fører fremmøteprotokoll på hver enkelt øvelse, og rapporterer om godt fremmøte i høst.
Faktisk er fremmøte rekordhøyt etter at vi fikk Stein Erik Tafjord som dirigent. Medlemmene
er veldig fornøyd med den nye dirigenten – det har vært inspirerende og morsomt med et
skifte og å spille litt annerledes musikk. Vi vet at mange får skikkelig påfyll på øvelsene på
mandagene. Så tusen takk for det, Stein Erik. Vi håper du også trives hos oss. Fremmøteprotokollen er for øvrig grunnlaget for økonomisk støtte til korpset og derfor viktig.
Vi vil også takke Elias som har hjulpet oss på trommene og vikariert for Jan Erik de siste
ukene. Han spilte både i kirken og på Silurhjemmet, og det har vært til uvurderlig hjelp for
oss. Han er veldig flink! Tusen takk for hjelpen, Elias!
Og her kommer til slutt en hilsen fra dirigenten:
Kjære venner.
Takk for et spennende første halvår. Håper jeg ikke har skremt vettet av dere med rare arrangementer
og komposisjoner - noen av de har også vært til dels vanskelig å spille. Alt dette har dere løst på en
flott og musikalsk måte.
Ikke minst opplever jeg at dere har tatt et stort steg i en mer gjennomtenkt og utadvendt musikalsk
retning, der formidlingen får større og større fokus. Dere har noe på hjertet, og det merkes! Og så gjør
det heller ikke noe at dere er en super gjeng å være sammen med.
Nå tenker jeg en masse på hva vi skal spille til våren, og vil planlegge dette i samarbeid med
musikkutvalget. Så ikke langt over nyttår håper jeg/vi å ha en god plan.
Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god og fredelig jul, og jeg gleder meg stort til å ta fatt
over nyttår!
Stein Erik

Vi gjør oppmerksom på at første spilleøvelse etter nyttår er mandag den 9. januar. Og
årsfesten går av stabelen lørdag den 11. februar 2012.

Julegata sett nedenifra

