Mars 2011

Hei alle Lilleaker Janitsjar-medlemmer!
Mars har vært en veldig aktiv måned for korpset.
Vårseminaret
Vi har i denne måneden blant annet hatt vårt årlige vårseminar. Det ble avviklet tidligere enn
vanlig på grunn av konserten i Ridehuset på Akershus Festning. Vi hadde innleide
gruppelærere, og vi har bare fått gode tilbakemeldinger fra medlemmene på opplegget også
denne gangen. Det var et meget godt fremmøte, og dette er veldig positivt for korpset! Lørdag
kveld var vi på Kaktus og hygget oss sammen. Nok en takk til festkomiteen som laget et
strømlinjeformet opplegg for alle deltagerne!
Festkonsert i Ridehuset på Akershus Festning
Mandag den 14. mars gikk så festkonserten i Ridehuset av stabelen. Kampen Veteranorkester
var vert og sponset dette opplegget. Vi var invitert sammen med Oslo Brannvesens Musikkkorps. Dette ble en flott musikalsk opplevelse, med et variert og fint musikkprogram. Og jeg
synes virkelig at Lilleaker Janitsjar innfridde denne kvelden. Det ble en skikkelig höydare!
Undertegnede, som hadde fødselsdag denne dagen, fikk en flott feiring av dagen! Som Hans
sa på siste øvelse: ”Dette er et opplegg som jeg synes passer dere godt. Dette er noe Lilleaker
Janitsjar bør jobbe videre med”. Det er jeg veldig enig i. Takk også til våre ”hjelpere”, PK og
Kjersti, som bidro på tuba og trombone!
Årsmøtet
Mandagen etter, den 21., var det så tid for årsmøte i korpset. Det ble avviklet etter fastsatte
regler, og vi har fått et nytt styre på plass. Siri Grønskar gikk av som formann, og
Agnete Fægri rykket opp som ny leder. Harald Nesset har overtatt som ny sekretær. Utover
dette ble det besluttet å øke kontingenten fra kr 800,- pr. halvår til kr 900,-. Vi har mistet
inntekt som følge av at en del har sluttet; dette er for å kompensere for noe av inntektstapet.
Kontingentøkningen ble avgjort ved avstemning.
Ny dirigent fra høsten 2011
Etter at det formelle årsmøtet var ferdig, hadde vi et lite medlemsmøte. Oddbjørn Hoksnes ble
tildelt ”Den Sorte Pinne” for god innsats for korpset. Oddbjørn er veldig positiv og alt-muligmann for korpset, og bidrar med mye. Takk skal du ha, Oddbjørn!
Styret informerte også om at vi får ny dirigent fra høsten 2011. Det blir Stein Erik Tafjord, og
Hans var i forkant av møtet, blitt informert om dette. Hans har bidratt positivt til å utvikle
korpset, og vi synes at vi har hatt et musikalsk løft med ham som dirigent. Men etter en treårs
periode er det naturlig med et dirigentskifte. Vi takker Hans for innsatsen gjennom denne

perioden, og ønsker den nye dirigenten velkommen til høsten. Den nye dirigenten har en del
tanker og ideer med hensyn til hvordan han vil drive korpset, og det tror vi blir bra. Vi mener
at dette kan bli spennende og inspirerende for Lilleaker Janitsjar.
Terminlisten våren 2011
Men det gjenstår flere poster på programmet utover våren. Først ut er påskekonserten i
Sørkedalen kirke den 14. april. Programkomiteen og Hans er i full gang med å utarbeide
opplegg.
Vi er også i gang med å planlegge 17. mai, og arbeidet med å velge ut passende marsjer er
også påbegynt. Påsken kommer sent i år, og vi får bare tre marsjøvelser etter denne. Derfor
må vi bruke noe tid på øvelsene fremover til marsjer. Første marsjøvelse blir
11. april. Mer detaljert informasjon kommer snart. Det ser imidlertid ut til at vår sedvanlige
konsert på Madserud sykehjem med påfølgende marsjering i Frognerparken utgår i år. Vi får
ikke kontakt…
Vi har besluttet å droppe morgenrunden og flaggheising på Ullerntunet på 17. mai. Vi kan
dermed nyte en rolig frokost hjemme hos oss selv, og stiller først til Lilleaker skoles barnetog.
Etter dette blir programmet slik det pleier, og vi går som vanlig for Øraker skole i byen. Dette
forutsetter imidlertid at vi er spilledyktige.
Sommeravslutningen er satt litt tidlig i år: Den vil gå av stabelen lørdag den 28. mai.
Vi har også fått en henvendelse om ”Veterantreff” i Pershallen den 29. mai kl 18.00. Dette er
et treff for voksenkorps i vårt lokalområde; Lystharmonikerne, Åsen Blåsen, Stasen etc., og er
en arena vi egentlig bør vise oss på. Dette er også en fin anledning til å bygge nettverk. Det er
dagen etter båtturen, og dagen før spilling i Paviljongen, så denne helgen er allikevel satt av
til korps. Styret kommer tilbake til dere mht hva vi skal gå for.
30. mai skal vi som nevnt spille i Paviljongen i Studenterlunden. Hvis vi får fint sommervær
kan dette bli en veldig all right opplevelse. Vi har ”lokalet” fra kl 18.00.
Da gjenstår til slutt Lilleaker Music Event, som i år er satt til lørdag den 18. juni. Vi runder av
vårsemesteret med denne hyggelige begivenheten – og så tar vi en velfortjent sommerferie!

