Oktober 2011

Årets høstseminar
Vi er kommet et stykke utpå høsten, og litt av hvert har skjedd siden sist. Blant annet har vi
avviklet høstseminar på Klækken med godt oppmøte!

Et lite knippe bilder fra høstseminaret på Klækken lørdag 15. og søndag 16. oktober 2011.
Vi hadde også denne gangen gruppelærere på lørdagen før lunsj. Dette er noe vi føler er en
god investering som vi får svært godt utbytte av. Etter lunsj var det fellesøvelse, og det
samme på søndagen. Dette er en fin anledning for korpset til å utvikle seg og finpusse på
vanskelige partier – og det trenger vi. I tillegg er det positivt for det sosiale miljøet i korpset –
vi hadde en hyggelig lørdagskveld, og mye god mat og drikke. Vi har bare fått positive
tilbakemeldinger fra dem som deltok på Klækken - et fantastisk seminar! Det er virkelig
spennende og utviklende med ny dirigent nye utfordringer, og Stein Erik Tafjord gjør en super
jobb med oss.

Lionskonserten i Ullern kirke
Det har blitt en tradisjon å legge høstseminaret til den helgen som ligger opp til
Lionskonserten i Ullern kirke. Denne falt i år på den 16. oktober, og var variert og fin med
mange forskjellige innslag. Spillerekkefølgen ble noe endret, da vi hadde et par stykker med
mye klang. Harald syntes derfor at det var naturlig at vi avsluttet med gråtesalmen ”I
Surrender All”. Jan Henrik tro også skikkelig til med en paukesolo i ”Med Jesus vil eg fara”
og den tok han helt på sparket. Sporty, Jan Henrik! Det var virkelig flott. Vi er ellers fornøyd
med vår lille konsert, selv om vi ennå kan finpusse ytterligere på disse stykkene.

Høstkonsert med Lilleaker skoles musikkorps
Vi har nå fått en hyggelig invitasjon til å delta på skolekorpsets Høstkonsert den 10.
november. Konserten varer fra kl. 18:00 – 20:00. Programmet er tett og vi i Lilleaker Janitsjar
åpner etter pausen. Så førstkommende mandag får vi begynne å se på hva vi kan bidra med på
denne konserten. Vi har jo flere spennende ting vi øver på for tiden.

Julegata
Adventstiden nærmer seg – og med den vår årlige dugnad med julegata i Bogstadveien. Marit
leder oss nok en gang gjennom dugnaden med trygg hånd, og har for et par uker siden sendt ut
arbeidslister. Julegata er en viktig inntekt for korpset, og det er derfor veldig viktig at alle trår
til. Så hvis du ikke har gjort det allerede; noter deg dagene du er satt opp. Den første økten er
5. november på Skajem hagesenter (vasking og maling av stengene). Helgen 19. og 20.
november pyntes trærne og julegata settes opp i Bogstadveien. Og den tas ned søndag den
8. januar. Vi har det hyggelig på disse dugnadene, og arbeidet pleier å gå fort unna. Husk å
kle dere godt (og hensiktsmessig, man kan bli litt skitten); det kan bli nokså kjølig. Arbeidshansker kan være kjekt å ha.

Julekonsert i Ullern kirke
Årets julekonsert i Ullern kirke går av stabelen den 11. desember. Nærmere tidspunkt kommer
senere, men bare kryss av denne datoen i kalenderen med én gang. Når det gjelder repertoar
så begynte vi på siste øvelse å se på et spennende arrangement av ”En rose er utsprungen” og
dette kan vi nok bruke på denne konserten.
Med vennlig hilsen
Agnete Fægri/Siri Grønskar

