April 2011

Hei!
Jeg har gått av som formann siden sist, men jeg har tilbudt meg å fortsette med utgivelsen av
LilleJan i samarbeid med Agnete, som er den nye formann i Lilleaker Janitsjar. Og her
kommer aprilutgaven.

Påskekonserten
Nå er påsken rett rundt hjørnet, og det har blitt riktig så vårlig og hyggelige temperaturer
siden sist. Og vi har spilt den årlige påskekonserten i Sørkedalen kirke. Det var en fin konsert
og en hyggelig inngang til påsken, og jeg var imponert over skolekorpset! Det var virkelig
morsomt å høre på dem. Hans var også godt fornøyd med oss, han syntes konserten gikk
veldig bra, og var særlig fornøyd med Ringenes Herre. Styret har mottatt takkemail fra
Sørkedalen Brass; det virker som om alle har hatt en god opplevelse av påskekonserten!

17. mai
Det neste vi skal jobbe mot nå blir 17. mai, og den kommer styggfort etter påske. Vi får bare
tre marsjøvelser – og de må vi bruke godt. Fremmøte er kl 18.00 – møt presis!
Marsjrekkefølgen er nå klar og den ser slik ut:
Dixieland	
  Strut	
  *	
  It’s	
  a	
  Long	
  Way	
  to	
  Tipperary	
  *	
  The	
  Bare	
  Necesseties	
  *	
  Stakkars,	
  store	
  
sterke	
  karer	
  *	
  Symbol	
  of	
  Honor	
  *	
  Down	
  Main	
  Street	
  *	
  Coconut	
  March.	
  
Vi kommer til å teste en forkortet versjon av både Coconut March og It’s a Long Way to
Tipperary, melder programkomiteen. Sett notene i riktig rekkefølge før dere kommer på neste
øvelse, husk noteklype etc. – og ta på litt varmt tøy; det kan fort bli kjølig på kvelden.
Detaljert informasjon for 17. mai kommer rett over påske.

Båttur – Veterankorpsstevne - Paviljong
Siste helg i mai og påfølgende mandag blir det ”superkorpshelg”. Den begynner med båttur
og sommeravslutning lørdag den 28. mai. Jeg vil oppfordre medlemmene til å bli med på
dette; vi har det veldig hyggelig og vi har vært heldige med været. Det blir servert reker og
kake til kaffen, og den siste gangen gjorde vi strandhugg. Det blir litt mer sosialt, så vi satser
på å gå i land denne gangen også.
På søndagen (den 29.) har vi meldt oss på ”Veterankorpsstevne” i Pershallen. Dette er et
korpstreff for voksenkorps i nærområdet vært, og det er naturlig at vi viser oss i denne
sammenhengen. Helgen er allikevel satt av til korps, ref. båtturen.

Dagen etter, mandag den 30., er det spilling i Paviljongen i Studenterlunden. Så her blir det
tre dager på rad, men da burde også ambisen være bra og stoffet vi spiller sitte som ei kule!
Dette blir bra! Det er greit å samle aktivitetene, så får vi de andre helgene fri til andre ting.
Siste post er, som tidligere nevnt, Lilleaker Music Event lørdag den 18. juni – og så er det
sommerferie.
Men nå er det påskeferie, folkens! Værmeldingen ser i skrivende stund veldig bra ut. Nyt
dette lille avbrekket, kos dere i solen og der dere måtte tilbringe påsken – så sees vi på den
første øvelsen etter påske som er mandag den 2. mai.

Da gjenstår det bare for styret å ønske alle en riktig
God Påske!
Med vennlig hilsen
Agnete Fægri og Siri Grønskar

