Mai/juni 2012

Sommeravslutningsfesten gikk av stabelen mandag 18. juni etter siste øvelse.

Hei igjen!
Mai og juni er en travel tid med mye på programmet. Her kommer vårsemesterets siste LilleJan med
oppsummering av korpsets siste aktiviteter:

Spilleoppdrag på Tusenfryd
Den 10. mai spilte korpset på Tusenfryd. Vi var enige om at dette var en fin oppkjøring til
17. mai; dessuten er det alltid hyggelig å opptre i fornøyelsesparken. Værmeldingen så riktignok ikke
så lovende ut for denne dagen, med regn på værmenyen. Og denne gangen traff meteorologene
godt: Øs‐pøs‐regnvær. Vi gjennomførte imidlertid med stil, spilte av full hals, og alle tok det dårlige
været med godt humør. ”Vi får håpe det blir bedre på 17. mai…”, sa vi.

17. mai
17. mai skulle vise seg å bli annerledes enn planlagt. De fleste elevene på Øraker skole ville ikke (les
gadd ikke) gå i tog. Dermed ble dette spilleoppdraget kansellert. Altså ingen marsjering i år. Og sånn
ble det. Det syntes vi var leit.

Konsert på Silurveien sykehjem
Neste opptreden var på Silurveien sykehjem. Der hadde vi en fin liten konsert for de gamle og de
ansatte, og det ble satt stor pris på. Fint med en liten gjennomkjøring før Lilleaker Music Event som
nærmet seg.

Lilleaker Music Event
Lørdag den 9. var det igjen tid for music event, med mange forskjellige korps og band på spilleplanen.
Værmeldingen var ikke så lovende denne dagen heller, men det ble heldigvis bra. Vi koste oss på
scenen og leverte en ganske bra konsert, synes vi. Og vi hadde også stor glede av å høre på de andre.
Veldig mye bra musikk! Dette har blitt en fin og hyggelig tradisjon på Lilleaker, og all ære til Harald og
alle de som bidrar til dette eventet.

Veterantreff i Pershallen
Dagen etter var vi med på veterantreff i Pershallen, arrangert av ÅsenBlåsen. Vi deltok her i fjor også.
Det er artig å treffe andre voksenkorps, høre på hverandre og knytte nye kontakter. Det var en flott
konsert med variert program. Så dette ble en skikkelig helg i musikkens tegn.

To kjekke gutter litt sent på kvelden.

Siste øvelse med sommeravslutning
Vårsemesteret 2012 er nå over. Mandag den 18. juni hadde vi siste korpsøvelse med sommer‐
avslutning i hagen til Siri og Knut, se bildet over. Det var selvfølgelig regnvær igjen, men Oddbjørn
hadde ordnet det slik at vi fikk låne et stort og flott partytelt av Lions, så det gjorde ingenting. Det var
ganske levelige forhold i teltet med reker og tilbehør på menyen, og en vidunderlig dessert til slutt
som Birte hadde laget. Takk til alle som bidro til festen! Men hvem eier en stor, sort paraply?
Vi har normalt rundet av etter eventet, men i år holdt vi på litt lenger på grunn av turen til Vilnius i
slutten av september. Øvelse gjør som kjent mester!

Vilniusturen
Lilleaker Janitsjar reiser på korpstur til Vilnius i Litauen torsdag 27. september til søndag
30. september. Flybilletter, hotell etc. er bestilt, og spilleprogrammet begynner også å komme i boks.

Her kommer litt info fra turkomiteen:
Alle Vilnius-farere!
Vi har nå kommet et lite stykke videre med planleggingen av turen til Vilnius. Vi ser ut til å
bli 42 reisende, inkludert noen ledsagere, og det skal bli veldig hyggelig. Det er fremdeles
plass til to til, hvis noen har lyst å slenge seg på i siste liten.
Vi har regnet ut en endelig sum for turen, og restbeløpet bes innbetalt til korpsets konto innen
25. august. Beløpet blir 3.450 kroner for personer som bor i dobbeltrom og 3.950 kroner for
de som bor i enkeltrom. Beløpet for de som ikke følger gruppen på fly/hotell, blir 800 kroner
per person.
Følgende er registrert i enkeltrom. Hvis det er ønskelig å endre på det, så gi beskjed til
Veslemøy så raskt som mulig: Morten Andli, Elisabeth Eie, Per Kristian Ek, Steinar Løvaas,
Anders Moen, Harald Nesset, Kjell Solem, Siri Henne Christiansen.
Følgende er inkludert i betalingen:
* 3 netter på Atrium hotell (enkelt eller dobbeltrom)
* Fly tur/retur med Norwegian
* 3 treretters middager på utvalgte restauranter i gamlebyen
* Transfer til og fra hotellet i buss
* Guidet tur i Vilnius sentrum (to timer, trolig fredag)
* Øverom/lagringsrom på hotell Atrium
Vi satser dermed på at alle ordner lunsj på egenhånd.
Det legges opp til øvelse torsdag ettermiddag, øvelse og konsert fredag ettermiddag/kveld,
uteopptreden lørdag formiddag. Mer konkret informasjon kommer til høsten! Vi gleder oss!
Med vennlig hilsen
Turkomiteen.
Høstens øvrige program
Vi starter igjen 20. august, og frem til turen til Vilnius er det den som står i fokus. Søndag 14. oktober
er det tid for den tradisjonelle Lions‐konserten i Ullern kirke. Videre må dere allerede nå sette av
helgen 16. – 18. november (ja, kanskje helt fra fredag kveld). Da er det egen konsert som står på
programmet. Tema her blir afrikanske rytmer, og som dere har merket har vi allerede begynt å snuse

på repertoaret til denne konserten. I forbindelse med dette arrangementet blir det også seminar, så
hele denne helgen står i musikkens tegn. Når det nærmer seg jul må vi også få på plass noen
“nissegrupper med nissemusikk” slik at vi har mulighet til å få litt inntekter på den måten. Det blir
med andre ord et spennende og innholdsrikt høstsemester.
Da vil vi til slutt ønske alle korpsets medlemmer med familie en riktig god sommer! I skrivende stund
skinner solen, blomstene anger – og det ser riktig så lovende ut. Måtte det fortsette…!
Kos dere! Hilsen Agnete og Siri

