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Vi har fått ny dirigent!

Stein Erik Tafjord fra The Brazz Brothers har overtatt som dirigent for Lilleaker Janitsjar. Her følger en
liten presentasjon av vår nye musikalske leder: Han er født i 1953 i Langevåg utenfor Ålesund. Der
vokste han opp i en musikkfamilie, med en far som spilte trekkspill, mens moren var engasjert i korpsog drillarbeid. Stein Eriks første instrument var trompet.
I ungdomstiden ble han rockemusiker, og spilte bassgitar i Sunnmørsbandet ”Manjanas” som herjet i
samfunnshusene på Nordvestlandet i mange år. Som 17-åring ble han utfordret til å begynne med
tuba, og ble fast medlem av Ytre Suløens Jassensemble. I samme periode begynte han på Norges
Musikkhøgskole, og ble første tubaist som tok hovedfag på dette instrumentet. Han utviklet etter hvert
en helt spesiell spillestil, og tok i bruk tubaen som et virtuost soloinstrument.
Etter noen år med engasjement i Kringkastingsorkesteret, ble han frilans musiker på heltid.
Engasjementene var mange, og etter hvert ble ensemblet The Brazz Brothers hans heltidsfokus. Med
dem har han reist verden rundt og blitt kjent med musikk fra alle verdenshjørner. Han har oppholdt seg
mye i Tanzania og Sør-Afrika, og har hentet mye musikalsk inspirasjon herfra. The Brazz Brothers har
til sammen gitt ut 20 plater og har 30-årsjubileum i år. Her spiller Stein Erik blant annet sammen med
broren sin, Runar Tafjord, og tre bestevenner fra Langevåg: Førde-brødrene.
Stein Erik og kona Veslemøy flyttet til Bestum i 1993, og i 2001 ble de Lilleakerfolk. Her har familien
vært engasjert i Lilleaker Skoles Musikkorps i en årrekke. Begge deres felles barn, Oda og Elias, har
spilt i korpset. Han har også to voksne døtre som er musikere.
Stein Erik ønsker med sitt engasjement som dirigent for Lilleaker Janitsjar å gi noe tilbake til et veldig
inkluderende og trivelig lokalsamfunn. Han turnerer fremdeles aktivt med The Brazz Brothers, men er
stort sett hjemme på mandager!
Hvis noen har lyst å høre vår nye dirigenten i aksjon, så er neste konsert i Osloområdet allerede den
18. september sammen med Østensjø Janitsjar.
Vi ønsker vår nye dirigent hjertelig velkommen til Lilleaker Janitsjar!

Kjære medlemmer!
Så er vi i gang med et nytt skoleår og et nytt høstsemester. Vi har startet opp på ny frisk og
med ny dirigent. Stein Erik Tafjord har, som alle nå vet, overtatt som musikalsk leder og
dirigent for Lilleaker Janitsjar. Det er alltid spennende og forfriskende med litt forandring, og
et korps trenger fra tid til annen å skifte retning - og å få nye impulser. Vi gleder oss til å ta
fatt med Stein Erik, som også bor i vårt nærmiljø.
Vi har også fått to nye medlemmer i korpset. Det er Veslemøy Østrem på klarinett og Hege
Skurdal på walthorn. Hjertelig velkommen til dere; vi håper dere vil trives godt sammen med
oss i Lilleaker Janitsjar! Vi ønsker også Britt og Erik Lillehagen velkommen tilbake; vi er
veldig glade for å ha dere med oss igjen!
I dette nummeret har vi tatt med noen bilder fra siste øvelse. Som dere ser har vi snudd
spilleretningen: Vi sitter nå vendt mot ”publikum”, og har scenen i ryggen. Det er slik vi vil
sitte når vi opptrer, og akustikken blir også noe annerledes. Forandring fryder.

Vi arbeider nå med noen nye stykker som er rettet inn mot Lionskonserten i Ullern kirke
søndag den 16. oktober. Dette er morsom musikk og litt å tygge på for enhver. Vi har godt av
noen utfordringer. Ta frem hornet og øv, folkens! Dette skal vi få til!

Bilder fra øvelsen på Lilleaker skole mandag den 5. september 2011.

Høstsemesteret ser foreløpig slik ut:
Høstseminaret:
Høstseminaret er i år lørdag 15. og søndag 16. oktober på Klækken, Ringerike. Styret har også
denne gangen besluttet å bruke to ekstra instruktører på lørdag formiddag. Dette er et godt
tilbud til medlemmene; vi har svært gode erfaringer med denne løsningen. Korpset får et
skikkelig løft på seminarene, og spesielt stort utbytte har vi hatt med gruppelærere.
Seminarene er også viktig for det sosiale livet i korpset – så meld dere på og bli med!
Lionskonsert i Ullern kirke
Samme søndag, den 16. oktober, spiller vi så konsert i Ullern kirke. Mer detaljert informasjon
kommer senere.
---oOo--Dette er de foreløpige konkrete postene for høsten. Vi er ennå tidlig i oppstarten, og kommer
tilbake til øvrige aktiviteter etter hvert som datoene blir fastlagt.
Nytt fra komiteene:
For øvrig er notekomiteen v/Oddbjørn, Knut og Anders i gang med å bygge om boden vår på
loftet. Skolen har satt inn et nytt ventilasjonsanlegg som kom i konflikt med døren. Det må litt
snekkerarbeid til.
Vi trenger en ny uniformsforvalter. Hege har meldt seg på den nystartede trommegruppa for å
lære slagverk fra grunnen. Hun har derfor valgt å gå ut av LJ. Er det noen som kunne tenke
seg denne oppgaven? (Det er lite jobb).
For øvrig finner dere informasjon på vår hjemmeside: www.lilleakerjanitsjar.no .
Med vennlig hilsen
Agnete Fægri - formann
og Siri Grønskar

