September 2012

Det er september og tid for å høste inn markens grøde.

Hei igjen!
Vi har lagt sommeren bak oss, og er godt i gang med høstsemesteret. Det har vært et meget
godt fremmøte på øvelsene hittil i høst, og på en av øvelsene telte vi 39 medlemmer. Dette er
ny rekord. Det kommer stadig nye medlemmer, og det synes vi er veldig hyggelig!
Lilleaker Janitsjar er i fin flyt.
Den første store begivenheten er turen til Vilnius i Litauen som foregår torsdag 27. – søndag
30. september. Det har gått ut egen informasjon vedrørende denne.
Det som videre skal skje utover høsten er følgende:

Lionskonsert i Ullern kirke
Den 14. oktober spiller vi konsert i Ullern kirke kl 18.00. Spilleprogram og tidspunkt for
fremmøte kommer etter Vilniusturen.

Høstkonsert med skolekorpset
Torsdag den 1. november er vi invitert til å spille høstkonsert med skolekorpset.

Høstseminar 17. og 18. november
Som en oppkjøring til Afrika-konserten, blir høstseminaret avholdt på skolen denne helgen.
Detaljert informasjon kommer senere.

Afrika-konsert 18. november.
Høstens satsing er denne konserten med afrikansk musikk. I denne anledningen kommer
Tomm Kristiansen, forfatter og korrespondent i bl.a. NrK, og beretter fra Afrika. Vi har også
invitert Ekelykoret til å være med på denne konserten. Vi tror dette kan bli en veldig fin aften.

Julegata
Høsten skrider frem – og med den kommer også julegata. Marit har allerede sendt ut
arbeidslister. Datoene er 27. oktober, pynting og oppsetting 24. og 25. november, og
nedtagning 13. januar. Noter dere de dagene dere er satt opp.
Men korpset trenger ytterligere inntekter. Derfor prøver vi å sette opp ”nissegrupper” når det
nærmer seg juletider. Det blir mer å vite om denne aktiviteten nærmere jul, men er det noen
som kjenner noen som trenger et ”nisseorkester” så gi oss beskjed.

Julekonsert i Ullern kirke
Høstsemesteret rundes av med den årlige julekonserten som går av stabelen søndag 16.
desember så hold denne kvelden ledig. Nærmere detaljer kommer senere.
---oOo---

Styret vil også opplyse om at Lilleaker Janitsjar er meldt på til Musikkfestivalen i Sæby den
siste helgen i juni 2013.
Som vi ser blir dette en innholdsrik og interessant høst. Det er mye å glede seg til.
Men først; korpstur til Vilnius!
Mvh
Agnete og Siri

God høst!

