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Vi har hatt en fantastisk flott høst så langt, med sjelden gode temperaturer. Det er også mange
år siden vi har hatt så flotte høstfarger. Vi er allerede i midten av oktober og godt i gang med
høstsemesteret. Siden sist har vi spilt vår første konsert av i alt fem, som skal gjennomføres
denne høsten. Lionskonserten i Ullern kirke søndag den 13. oktober ble en fin opplevelse for
Lilleaker Janitsjar, der vi fremførte to av våre nyinnøvde Sousastykker. Det fungerte bra og
det var morsomt å spille noe nytt. Stein Erik sier at han tror det var en positiv overraskelse for
publikum at vi fikk såpass komplisert musikk til å høres så bra ut. Han synes det gikk over all
forventning. Det var ellers mye fin musikk og sang i kirken denne kvelden.

Konsert med Sørkedalen Brass i Sørkedalen kirke
I tiden frem mot jul er det mye som skjer, og neste post på programmet er konsert med
Sørkedalen Brass. Vi skal spille musikkprogrammet fra Sæby og kose oss med det. I forkant
blir det to øvelser med Sørkedalen Brass: Mandag 28. oktober på Lilleaker skole og torsdag
31. oktober på Sørkedalen skole. Konserten blir i Sørkedalen kirke mandag den 4. november.
Så finn frem notene, spilleliste er sendt ut, og se litt på det hjemme. Vi får så mye mer ut av
det når vi møter litt forberedt. Vi har lagt opp til en sosial samling etter konserten.

Sousakonsert på Lilleaker Folkets hus
Og så går det styggfort mot vår egen Sousakonsert. Den går av stabelen søndag den
17. november. Dette er høstens storsatsing, og vi holder også seminar denne lørdagen og
søndagen; altså 16. og 17. november. Det er mange stykker vi skal igjennom, det gjenstår en
del arbeid før vi er i mål, og Stein Erik har bedt oss om å øve hjemme på Sousa-stykkene som
vi har fått. Vi skal spille alt vi har fått utdelt, NB unntatt: «Looking Upward nr. 2 - Beneath
the Southern Cross». Dette skal bli bra, men vi må gjøre en ekstra innsats frem mot denne
konserten. Vi har for øvrig laget en liten notis om Sousa, som dere finner nederst på denne
LilleJan.

	
  

Søndag den 13. oktober spilte Lilleaker Janitsjar på Lionskonserten i Ullern kirke
Videre fremover blir det konsert med Brass Brothers og Østre Aker Janitsjar onsdag den
4. desember, og julekonsert i Ullern kirke søndag den 15. desember. Informasjon om disse
kommer senere, men noter dere datoene.

Åpning av julegata i Bogstadveien 28. november
Torsdag 28. november skal vi spille under åpningen av julegata i Bogstadveien. Vi skal åpne
det hele kl. 17.00. Det er et bra betalt oppdrag, som er et plaster på såret for at vi har mistet
den solide inntekten vi har hatt i mange år med å sette opp julegata.

Økonomisk støtte fra Bydel Ullern
I våres søkte vi Bydel Ullern om kr 20.000.- i kulturmidler for i samarbeid med Lilleaker
Lions og avholde en musikalsk aften for Lilleaker Pensjonistforening. Dette har vi fått
innvilget. Vi har vært i kontakt med Lilleaker Pensjonistforening, og det ser ut til at dette vil
bli avholdt på Lilleaker Folkets hus en mandag rett over nyttår.

Enda bedre og mer effektiv øvelse
Til slutt vil vi bare minne om at vi må prate og småspille minst mulig under øvelsene. Vi har
falt litt tilbake til gamle uvaner. Vi er kjempeheldige som har Stein Erik Tafjord som dirigent,
det kunne ikke vært bedre!, og vi må gjøre det som skal til for å gi ham gode arbeidsforhold.

Når vi prater må han heve stemmen, og det går lett litt inflasjon i summingen. Det kan bli en
stressfaktor. Når han slår av må vi slutte å spille umiddelbart. Av og til slår han av for å gi seg
selv noen sekunders tenkepause. Vi må kunne gi ham dette. Målet er et mer stillferdig
kommunikasjonspunkt og en mer effektiv øvelse – til beste for alle. Dette er konstruktiv
tilbakemelding fra Stein Erik. Når det er sagt, så sier han også at han beundrer korpset for at
vi er villige til å ta på oss et så hektisk høstprogram. Han gir oss skryt for det.
Så til slutt; vi har googlet litt på John Philip Sousa:

Hvem var egentlig John Philip Sousa?

Lilleaker Janitsjar har i høst satset på musikk skapt av John Philip Sousa. Dette har gjort meg
nysgjerrig på hvem han var, og her kommer litt informasjon om denne kreative amerikanske
komponisten, som først og fremst er kjent for sine marsjer. Han komponerte 136 av dem.
Hans kallenavn var da også «The March King». Men Sousa skrev også mye annen musikk,
deriblant operaer, operetter, overtyrer, suiter og konsertstykker. Likeledes korverk,
solostykker, transkripsjoner og arrangementer. Det var også han som tok initiativet til å skape
sousafonen. Han ville ha en tuba som kastet lyden fremover – derav navnet på dette
instrumentet. Stykkene vi spiller nå er alle originalt skrevet for korps av Sousa. Litt artig.
John Philip Sousa ble født i Washington D.C. den 6. november 1854, og vokste opp i en
verden fylt av korpsmusikk. Han vær sønn av spansk-portugisiske John Antonio Sousa og
bayerske Maria Elisabeth Trinkhaus. Han var det tredje barnet i en søskenflokk på ti. Faren
var for øvrig trombonist i The U.S. Marine Band.
Sousa ble tidlig introdusert til den musikalske verden. Da han var seks år gammel begynte han
å spille en rekke strenge- og messinginstrumenter. Men han ville mer enn foreldrene tillot. Så
han forsøkte å rømme med et sirkusorkester da han var tretten år gammel. Etter dette fikk han
lov til å spille med faren i The U.S. Marine Band.
Sousa forlot militærkorpset i 1875. Etter dette turnerte han en tid som fiolinist, og han kom
etter hvert til å dirigere ymse teaterorkestre. Blant annet dirigerte han Gilbert & Sullivan’s
H.M.S. Pinafore på Broadway. I forbindelse med dette møtte han Jane van Middlesworth
Bellis, som han giftet seg med i 1879. De fikk tre barn. Året etter returnerte han til
The U.S. Marine Band – presidentens korps – og dirigerte dem til han startet sitt eget
profesjonelle orkester: The Sousa Band. Dette ble etablert i 1892. Sousas eget orkester hadde
mange fremragende musikere som Herbert Clarke, Del Staigers og Arthur Pryor – og det ble
veldig populært. The Sousa Band turnere over store deler av verden, bl.a. til Canada,

Storbritannia, Kanariøyene, Sør-Afrika, Australia, New Zealand, Fiji og Hawaii – ikke dårlig
på den tiden!
John Philip ble 77 år gammel, og døde etter en musikkprøve med The Ringgold Band i
Pennsylvania den 6. mars i 1932.
For øvrig er «Semper Fidelis» latinsk for «Always Faithful». Det er mottoet til The United
States Marine Corps, som regel forkortet til «Semper Fi».
Så vet vi det.
Hilsen Siri og Knut

