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Det er få dager igjen til jul, og høstsemesteret er ved sin slutt. De to siste månedene har vært
aktive i Lilleaker Janitsjar. Mye har skjedd.

Afrikakonserten
Afrikakonserten, som ble holdt på Folkets hus, ble en stor suksess! Konserten ble fremført for
et stort publikum, og de fikk virkelig valuta for pengene. Tomm Kristiansen holdt kåseri, og
dette ble veldig fint flettet sammen med stykkene vi spilte. Mye flott og spennende musikk,
og mye morsomt og interessant å lære om Afrika. Alle var svært begeistret etterpå, både
tilhørere og våre egne medlemmer. Jeg gikk en runde i pausen og spurte om tilbakemelding i
stikkordsform, og dette er hva de svarte: ”Fantastisk, fengende, underholdende, morsomt,
livlig, gøy å spille, velarrangert, rytme, stemning, kunnskap om Afrika, stort publikum!, god
mix, veldig bra, fin sammenheng, topp stemning, skikkelig trøkk, afrikansk!, godt samspill,
fantastiske trommer, interessant, nyskapende”!
Afrikakonserten var kort og godt en skikkelig ”höydare”. Vi gleder oss til neste prosjekt,
Stein Erik!

Du har nå dirigert Lilleaker Janitsjar i snart 1 1/2 år. Hvordan trives du med oppgaven?
Jeg trives stort med å dirigere korpset - dere er en kjempegjeng!
Kort oppsummert: Hva synes du har skjedd i korpset i denne perioden?
Vi har vært gjennom veldig mye musikk. Jeg mener korpset har utviklet en egen musikalitet,
noe som jeg ofte savner hos et typisk korps. Det er vanlig at en stoler på noten og den
informasjonen den gir, og så er alt i boks. Så enkelt er det heldigvis ikke! Jeg tror også at
kortere "frister" - fra en note blir delt ut til den spilles offentlig - i enkelte tilfeller kan være
viktig. Da er fremdeles mye av musikken uforløst, og musikerne er fremdeles sultne på

innholdet og mulighetene i stykket. Da kan det faktisk låte veldig bra. Dette har korpset
forbedret stort i denne perioden.
Hva vil du si er korpsets styrke - og svakheter? 	
  
Dette varierer. Musikk er ferskvare, og er hele tiden en sum av hva den enkelte musiker
legger inn i potten, og da mener jeg ikke nødvendigvis bare tekniske ferdigheter. Det handler
mye om nysgjerrighet på det materialet som spilles, være selvstendig og se muligheter. Tørre
å ta sjanser, være oppmerksom på "det indre livet" i ensemblet gjennom selv å finne/søke etter
beslektede fraser hos andre musikere eller grupper. I den andre enden gjelder det å utdype
kontrastene; de som gjør musikken spennende å høre på. En må selv passe på å balansere seg
inn i både styrkeforhold, frasering m.m.. Dette syns jeg korpset er på god vei til å finne ut av,
og spesielt var Afrikakonserten et godt eksempel på dette.
Noe som også er en stor styrke for dette korpset, er at dere har tatt så godt i mot de unge som
kommer innom. Det er tross alt de som er garantisten for utvikling og eksistens over tid.
Hva skulle du ønske at vi ble bedre på, eller jobbet mer med?
Å bestrebe seg på å bli en enda bedre formidler. Være på den "riktige siden" av instrumentet.
Det er vi som styrer musikken/har kontrollen - eller som jeg gneller om til stadighet: "Det er
publikum som skal gråte, fryde seg, skjelve, få gåsehud….. Ikke musikeren". Musikk er for
meg i sitt vesen det ultimate, ikkeverbale verktøyet for kommunikasjon. Vi gir hele tiden ut
sensible opplysninger om vårt eget følelsesliv. Dette må i samspill med andre tilpasses, i den
forstand at vi opptrer som en helhet og finner kloke kompromisser som vi til slutt serverer
publikum. Klarer vi dette og får et slags kick av det, blir den personlige øvelysten større, og
veldig mange av de tekniske ferdighetene vil utvikles. Da skjønner vi hvorfor vi øver!
Afrikakonserten ble en stor suksess. Har du andre musikktemaer som du kunne tenke deg å
jobbe videre med i Lilleaker Janitsjar?
Det er mange spennende temaer å ta fatt på, men nå er jeg i en liten tenkeboks. Jeg synes også
at det er viktig at jeg jobber tett med musikkutvalget om dette. Når det er sagt, ønsker jeg ved
gitte anledninger å gjenbruke mye av den musikken vi så langt har spilt.
-
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Ja, her var det litt av hvert å ta til seg for den enkelte i korpset. Vi er på rett vei, men vi kan bli
enda bedre. Musikkgleden er i hvert fall stor! Vi sier takk til vår dirigent, Stein Erik Tafjord,
for denne klare tilbakemeldingen!

Julegata
Arbeidet med julegata i Bogstadveien har også gått sin gang siden sist. Det har vært godt
oppmøte på dugnadene, og arbeidet har gått veldig greit. Nå står trærne og glitrer, og sørger
for julestemning for store og små på Majorstuen. Det er sannsynligvis siste gang vi setter opp
juletrær. Bogstadveien skal fornyes og det blir et annet opplegg til neste år. Hvordan det blir
er ennå ikke helt klarlagt.
Vi håper at vi får beholde denne jobben. Det er en viktig inntekt for korpset.

En glad og pliktoppfyllende dugnadsgjeng på jobb i Bogstadveien.

Julekonserten i Ullern kirke
Tredje søndag i advent var det så tid for den årlige julekonserten. I år spilte vi først, og vi
synes vi leverte et fint bidrag. Dirigenten var også fornøyd; bare en liten tilbakemelding om at
vi kan bli bedre på å forberede oss mentalt rett før vi skal spille. Vi må være på plass fra første
takt.
For øvrig var det mye vakkert å høre i kirken denne kvelden, og skolekorpset imponerte!

Juleavslutning på Kaktus
Dagen etter rundet vi av høstsemesteret med julemat på Kaktus. Veldig mange av korpsets
medlemmer fant veien dit, og det ble som vanlig en hyggelig stund og en fin avslutning på et
veldig morsomt og aktivt år i Lilleaker Janitsjar. Det har vært mange fine stunder, og turen til
Vilnius var også en fin opplevelse!
Nå fortjener vi en pust i bakken, og takk for alt. 2013 blir sikkert like spennende! Vi starter
opp igjen mandag den 7. januar. For neste år har vi disse foreløpige datoene:
9. februar: Årsfest – sannsynligvis på ”Huset”.
7. mars:
Dette er en torsdag. Vi regner med å bli invitert til vårkonsert med skolekorpset.
Medio mars: Årsmøte. Datoen er ikke fastlagt, men det blir sannsynligvis den 11. eller 18.
21. mars:
Påskekonsert i Sørkedalen kirke.
1. mai:
Spilling på Folkets hus
17. mai:
Spilling i 17.-maitoget i byen.
27.-30. juni: Musikkfestival i Sæby

