Juni 2011
Vårsemesteret for 2011 er avsluttet, og her kommer en liten oppsummering av aktivitetene
siden sist:

Båtturen
Båtturen i år ble kansellert på grunn av dårlig vær; vind og regn blir liksom ikke kos på sjøen
selv om man har reker og hvitvin. Flere av korpsets medlemmer tilbød seg å ha sommeravslutningen hjemme hos seg, og vi endte opp med en fin fest hjemme hos Undis og Knut.
Tusen takk til dere for at dere åpnet hjemmet deres for korpset, og takk til dere som tilbød
dere også.

Veterankorpskonsert i Pers-Kantine
Dagen etter spilte vi konsert med veterankorps fra egnen. Det var et veldig bra opplegg,
morsomt å høre på de andre og artig å opptre selv. Vi ble ønsket velkommen som
nykomlinger, og vi fikk mye positiv tilbakemelding på stykkene vi fremførte. Det er viktig å
vise oss frem i slike sammenhenger. Referat med bilder er sendt ut på mail.

Spilling i Paviljongen i Studenterlunden
Dagen etter, på mandagen, hadde vi booket opp spilling i paviljongen utenfor Nathionaltheateret. Vi var ikke så aller verst heldige med været denne gangen, ettersom det stort sett har
regnet hele tiden. Det var riktignok litt kjølig, men opphold. Og det var også en del publikum;
ikke minst turister. Det syntes vi var veldig hyggelig. Spillingen gikk bra, og Hans (og de som
hørte på) ga oss fine tilbakemeldinger. Dette var et morsomt opplegg som vi sikkert kan
gjenta.
Etterpå slo en del av oss oss ned på restauranten ved siden av og hygget oss sammen der.
Sosialt samvær er viktig. Noen av bildene fra paviljongspillingen ligger vedlagt, men dere
finner flere på hjemmesiden vår.

En glad dirigent Hans Offerdal samler oppmerksomheten før nytt oppslag.

Ellers et lite utvalg bilder fra spillingen i Studenterlunden.

Lilleaker Music Event
Så var vi kommet til juni måned og siste innspurt: Lilleaker Music Event. Dette var vårt siste
oppdrag på denne siden av sommeren. Været var fortsatt like ustabilt (les vått), og det knyttet
seg stor spenning til utfallet lørdag den 18. juni. Det er litt viktig med bruktbart vær. Og under
over alle under: Det høljet ned både før og etter, men under eventet var det faktisk ganske bra.
Spillingen gikk greit; Hans var igjen fornøyd – og det tror jeg vi var også. Det var mye fin
musikk å høre på utover kvelden; mao et vel gjennomført program i alle leirer.
En del av medlemmene var med og rigget scene etc.; tusen takk til dere som var med og
bidro. Harald har sendt ut en egen takke/oppsummeringsmail.
Vi vil til slutt også takke våre trofaste ”hjelpere” gjennom vårsesongen: Kjersti, PK og Sverre.
Dere har vært verdifull hjelp for oss, og det hadde ikke vært det samme uten dere!
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Når vi starter opp til høsten har vi fått ny dirigent. Stein Erik Tafjord blir vår musikalske leder
fremover, og notekomiteen har allerede hatt et møte med ham. Der så de på nytt reportoir med
tanke på de oppdragene vi har banket frem til jul. Det var mange kreative innspill, og videre
fremover vil komiteen se på stykker og arrangementer som vil bli tilpasset vår besetning.
Vi får to nye medlemmer fra høsten av: Hege Skurdal på valthorn og Veslemøy Østrem på
klarinett. Britt og Erik Lillehagen kommer også tilbake. Og kan hende kommer det enda noen
nye til. Oppstart etter sommerferien blir mandag 22. august.
Styret takker alle for et fint semester. Vi synes det har vært et ”passe” aktivitetsnivå; ikke for
mye og ikke for lite. Vi har hatt litt å strekke oss etter, og samlet korpsaktivitetene slik at det
også har blitt mange helger utover våren og sommeren til andre ting.
Vi ønsker alle en riktig fin sommer, og så sees vi ved skolestart i august.
Med vennlig hilsen
Agnete Fægri og Siri Grønskar

