Mai 2013
Hei kjære korpsmedlemmer!
Vi har siden sist hatt årsmøte og fått et nytt styre og en ny formann. Ny formann i Lilleaker
Janitsjar er Knut Grønskar. Knut har lang erfaring fra diverse styreverv, både i arbeid og i
hobby, så vi føler oss trygge på at han vil lose korpset godt gjennom denne perioden.
Nå er det vår, og vi er i full gang med å planlegge aktivitetene fremover. Mai og juni er svært
aktive korpsmåneder, og det som skal skje frem mot sommeren er følgende:

Marsjøvelser:
Vi har allerede tatt de første famlende marsjskrittende i skolegården. Rundt 10 stykker stilte
opp. Møt opp kl. 18.00 i skolegården og sørg for at vi blir spilledyktige. Lena fra Rælingen
Drill vil guide oss igjennom marsjøvelsene.

1. mai:
Flott vær om enn litt kaldt på morgenkvisten, men vi gjorde en solid innsats som de
fremmøtte viste å sette pris på. Tilbakemeldingen fra Lilleaker Samvirkende
Arbeiderforeninger har vært positiv og vi har fått takk for hjelpen med flaggheising og fanfare
m.m. Et godt frammøte gjorde at det låt fyldig og bra. Vel blåst !

17. mai:
Øraker skole skal ikke gå i 17. mai toget i år. Vi har vært i kontakt med arrangementskomiteen for17. maitoget og vi er hjertelig velkommen til å gå for en annen skole. Før vi tar
den endelige beslutningen gjenstår det å se hva slags besetning vi kan stille opp med. Det er
ingen hemmelighet at det er svært tynt i trompetrekka. Vi har klarert med styret i Lilleaker
Skolekorps og det ser ut til at vi kan få med oss noen av de «store» derfra til å hjelpe oss.
Sverre har også sagt seg villig til å hjelpe til på trombone. Mye tyder på at vi greier å få sydd
sammen et spilledyktig korps 17.mai.

Lilleaker Music Event:
Lilleaker Music Event har blitt en flott tradisjon på Lilleaker, og dette arrangementet går av
stabelen lørdag 8. juni. Vi er i full gang med å øve inn reportoiret til dette eventet, samt turen
til Sæby. Her blir det mye morsom og variert musikk.

Veterankorpskonsert 9. juni Persbråten skoles aula.
Som i fjor, er vi også i år påmeldt til Veterankorpskonsert på Persbråten Skole. Dette er dagen
etter Lilleaker Music Event. Så denne helgen får stå i musikkens tegn.

Sæby Musikkfestival
Hvert tredje år reiser vi på musikkstevne til Sæby; en veldig koselig dansk småby på
østkysten. I år er temaet «Beatles», og vi har klekket ut en morsom ide her. Den krever litt
jobb, men flere har stilt seg til disposisjon så dette tror vi blir bra. Sørkedalen Brass skal også
delta denne gangen, og vi har blitt enige om å slå oss sammen til et stort korps. Da blir vi en
stor gjeng på nærmere 50 spillende og det blir skikkelig trøkk. Vi er selv litt få på messing
der nede, så det er flott å få litt hjelp fra Sørkedalen Brass. Dette blir en vinn-vinn-situasjon
for begge korpsene, og det knytter seg store forventninger til turen på begge sider.
Hold av lørdag 15.juni. Denne dagen holder vi felles øvelse og sjøsetting av U-båten vi skal
bruke i Sæby. Det kan bli en severdig seanse. Vi øver på mandager og Sørkedalen på
torsdager. Vi har satt opp følgende plan for felles øvelser:
Mandag 3. juni kl.19.00 – 21.30 på Lilleaker Skole
Torsdag 6.juni kl.19.00 – 21.30 på Sørkedalen Skole
Mandag 10. juni kl.19.00 – 21.30 på Lilleaker Skole
Torsdag 13.juni kl.19.00 – 21.30 på Sørkedalen Skole
Lørdag 15. juni kl.10.00 – 16.00 på Lilleaker Skole
Mandag 17.juni kl.19.00 – 21.30 på Lilleake Skole
Torsdag 20.juni kl.19.00 – 21.30 på Sørkedalen Skole
Mandag 24. juni kl.19.00 – 21.30 på Lilleaker Skole
Vi er klar over at torsdagene sikkert ikke passer for alle, men vi håper at flest
mulig har mulighet til å rydder plass til torsdagsøvelsene også.

I Lilleaker Janitsjar er det i skrivende stund påmeldt ca 30 medlemmer, og det synes vi er bra.
I denne forbindelse har vi tatt nytt korpsbilde:

En glad gjeng klar for tur til Sæby

Ettersom våren både er sen og kald, har det drøyd litt med å komme i gang med
marsjøvelsene, men disse får fullt fokus fremover.
Vel møtt til en utfordrende vår for Lilleaker Janitsjar!
Hilsen Knut og Siri

