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Veddeskogen i Homborsund etter en vinterstorm

Vi har kommet godt i gang med det nye året. Vi jobber nå med en del nytt stoff; og det er mye
flott musikk!
Siden sist har vi tatt ned julegata i Bogstadveien, og avviklet årsfest på Huset. Det var som
vanlig en veldig hyggelig kveld, skjønt vi som var der druknet litt i det store lokalet. Nok en
gang tusen takk til festkomiteen som laget en fin fest for oss! Det var et nydelig dekket bord
og masse god mat!
Vi har også startet året med mange gode og effektive øvelser. Vanskelighetsgraden er jo økt
og utfordringene står i kø. Men Stein Erik gjør en fantastisk jobb med oss – så dette skal vi
klare. Det er bare å øve…. Det er jo fantastisk morsomt når vi hører at musikken begynner å
funke og at det svinger. For det gjør det når vi får det til.
Vi har vært gjennom mye musikk i perioden vi har hatt Stein Erik som dirigent. Mye av dette
skal vi bruke senere. Stein Erik ber oss derfor om å se på det vi tidligere har jobbet med, slik

at vi er rimelig oppdatert på denne musikken også. Se litt på disse stykkene innimellom
hjemme.
Så er det en ting vi føler for å ta opp med korpsets medlemmer: Det er enkelte ting vi i
Lilleaker Janitsjar kan bli bedre på. Det er ganske mye prating og «innimellomøving» på
øvelsene. Øve må vi gjøre hjemme. Og prate kan vi gjøre i pausen. Dette lager et litt dårlig
arbeidsmiljø for dirigenten, og forstyrrer en del generelt. Når han jobber med en gruppe, må
vi andre være stille. Og når vi ser at Stein Erik slår av må vi slutte å spille – ikke dra på over
en takt eller to. Dette er sagt i beste mening; håper dere ikke tar det ille opp. Når vi har fått en
så dyktig dirigent – må vi gjøre vårt beste for at han skal trives med å jobbe for oss.

Programmet for vårsemesteret 2013
Kontingenten for første halvår 2013 har nettopp gått ut med forfall 21. februar.
For øvrig ser programmet fremover slik ut:
9. og 10. mars: Seminar på skolen.
Detaljert informasjon for seminaret blir sendt ut snart.
11. mars:

Årsmøte
Årsmøtet er et viktig møte for korpset. Innkallingen ble sendt ut i begynnelsen
av februar og vi håper på godt fremmøte

21. mars:

Påskekonsert i Sørkedalen kirke.

1. mai:

Spilling på Folkets hus.

17. mai:

Spilling i 17. maitoget i byen.

8. juni:

Lilleaker Music Event.

?. juni:

Veterankorpskonsert i Pershallen?

27.-30. juni: Musikkfestival i Sæby.
Og det var det vi har for denne gang. Dagen er blitt 3 timer og 42 minutter lenger og vinteren
er snart på hell. Det begynner å hjelpe. Før vi vet ordet av det sitter vi og spiller påsken inn i
Sørkedalen kirke. (Innen da sitter Chimes-blues som ei kule ….??!).
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