Mai 2011
”Kom mai du skjønne milde…..” Vel, vel.

17. mai
Så er 17. mai nok en gang avviklet, og vi var veldig heldige med været! Godværet tok slutt
noen dager før nasjonaldagen, og det var riktig så ufyselig den 18. Men på 17. mai var det fint
vær og ikke for varmt; det ble full klaff.
Vi synes Lilleaker Janitsjar gjorde en flott innsats og gjennomførte med stil. Alt gikk på
skinner, og vi fikk en meget god dekning på NRK. Jan Henrik har sendt oss linken, for de som
ikke har sett det - og det er ikke noe å si på marsjeringen her. Det var nærbilde av flere av
korpsets medlemmer, og ”Stakkars, store sterke karer” ljomet gjennom presentasjonen av
korpsene både foran og bak oss. Dette var artig! Helen gikk med skritteller og kunne etterpå
fortelle at den viste 16.400 skritt – og da gikk vi ikke morgenrunden. Ikke rart man kjenner
det etterpå…
Takk til alle korpsets medlemmer, våre hjelpere og drillen som var med og bidro til å lage fest
og stemning for kongefamilien og publikum denne dagen!
…..og Agnete føyer til:
En stor takk til Siri for å ha holdt i alle trådene slik at 17. mai virkelig ble den festdagen vi
hadde ønsket oss.
Vårsemesteret går mot slutten, men ennå gjenstår noen poster. Og vi står rett foran en
”superkorpshelg”:

Båttur lørdag 28. mai
På grunn av særdeles sen pinse kommer båtturen litt tidlig i år. Værmeldingen ser ikke så
lovende ut; derfor blir det avgjort på torsdag om det blir båttur eller ikke. Harald og Siri/Knut
stiller med båter, se for øvrig egen mail. Hvis vi blir nødt til å kansellere turen pga været
møtes vi på Kaktus i stedet for en hyggelig liten sommeravslutning. Følg med på mailen; der
får dere beskjed om hva det blir til.

Veterankorpskonsert i Pers-Kantine, førstkommende søndag den 29. mai
På søndag spiller vi konsert i Pers-Kantine (ikke Pershallen som tidligere annonsert) sammen
med andre lokale voksenkorps. Dette er en fin anledning til å knytte nye bekjentskaper med
våre nabokorps. Det er ÅsenBlåsen som arrangerer. Vi møter kl 17:30 i hvit skjorte med
emblem og eller alt sort, og også her kommer informasjon på egen mail. Vi spiller for øvrig:
Sweet Home Chicago, Månemannen og Jazz it Up! Og her gjelder det å gjøre et godt
inntrykk!

Paviljongen mandag den 30. mai
Dagen etter, på mandagen, holder vi en liten konsert i Paviljongen i Studenterlunden. Også
her er det fremmøte kl 17:30 og samme antrekk som i Pers-Kantine, men ta med den sorte
genseren – det kan bli kaldt. Spilleliste har dere fått på mail. Det er i det hele tatt mange
beskjeder som kommer på mail med alle disse aktivitetene, så følg med!
Det gjenstår bare en spilleøvelse til før sommerferien, og det er mandag den 6. juni.
Påfølgende mandag er det pinse.

Lilleaker Music Event lørdag den 18. juni
Så vi får ikke tid til å øve så mye til ”Eventet”. Sikkert litt lurt å ta litt i instrumentet og se litt
på notene i mellomtiden. Også her har vi fått spilleliste på mail. En del ting går igjen fra
spillingen i Paviljongen, men det er også andre ting på denne listen, blant annet Ratatouille.
Etter dette er det sommerferie. Med den værtypen vi har nå, virker det litt fjernt. Man har
liksom litt mer høstfornemmelse slik det er nå, men vi får vel bare si:
”Jeg tror, jeg tror på sommeren…..”
Glade hilsener fra
styret v/Agnete og Siri

