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Konsert i festteltet i Sæby. Foto: Bente Iversen

Hei kjære korpsmedlemmer!
Sommeren er på hell og høsten er i ferd med å innhente oss. Jeg håper at alle har hatt en riktig
fin sommer og er spillesugne og klar til å ta fatt på høstsesongen. Styret har allerede avholdt
detførste styremøtet etter ferien, og meislet ut høstens program. Det tror vi blir både
utfordrende og spennende.

Sæby

Lilleaker Janitsjar med ubåten under paraden i Sæby. Foto: Bente Iversen

	
  

Vi har i sommer hatt en flott tur til Sæby, hvor vi sammen med Sørkedalen Brass hadde flere
gode konserter og hyggelig sosial omgang. Det er tredje gang Lilleaker Janitsjar deltar i Sæby
Musikkfestival, og det er like hyggelig hver gang. Det er liv i byen og mye morsomt som
skjer i og utenfor teltene, og det er inspirerende å treffe likesinnede. På lørdagen var det
parade. Temaet i år var Beatles. Vi gikk for «Yellow Submarine», og det var vi ikke alene om.
Her var flere morsomme varianter over det samme temaet – og veldig mye annet. Ubåten vår
gjorde suksess.
Etter denne turen tok vi en god og lang ferie, men nå er vi i gang igjen. Her kommer
informasjon om høstens aktiviteter:

Sousa-konsert
Etter suksessen med Afrika-konserten i fjor høst foreslo Stein Erik at vi burde ha en
høstkonsert fast på programmet hvert år, så det blir en tradisjon i nærmiljøet. Hold derfor av
helgen 16-17. november. Da vil vi avholde seminar med avsluttende konsert på Lilleaker
Folkets hus søndag den 17. Temaet vil bli Sousa. Han laget ikke bare marsjer, men masse
annen fin og ukjent musikk, som Stein Erik har fått tak i noter til. Det tror vi vil falle i smak
både for oss som skal spille og for publikum.

Søknad om støtte fra bydel Ullern
Vi har sendt inn søknad til Bydel Ullern om støtte i et samarbeidsprosjekt med Lilleaker
Lions. Vi har planlagt og arrangere en musikalsk aften for bydelens pensjonister, hvor
Lilleaker Lions står for serveringen. Hvis vi får støtte til dette, vil det bli arrangert på en
mandag i løpet av oktober.

Konsert med Sørkedalen Brass
I Sæby var vi var enige med Sørkedalen Brass om at nå spilte vi så bra, at vi burde fremføre
konsertprogrammet vårt også for et hjemlig publikum. Sørkedalen Brass har tatt ballen - og
det vil bli en felles konsert i Sørkedalen kirke. Datoen er ikke banket enda, men det ser ut til å
bli en torsdag i slutten av oktober. Vi kommer tilbake med ny informasjon straks vi har fått
avklart tidspunktet.

Konsert med Brass Brothers
Onsdag den 4. desember blir det en felles konsert med Brass Brothers og Østre Aker Janitsjar.
Vi er tidlig i planleggingsfasen, så vi får komme tilbake med mer informasjon etter hvert.
I tillegg har vi de vanlige spillingene i Ullern Kirke. Lions Konserten blir i år den 13. oktober,
og vi spiller julen inn søndag den 15. desember.
Da skulle vi ha nok av oppdrag å ta fatt på.
Vel møtt til en utfordrende høst med Lilleaker Janitsjar!
Hilsen Siri og Knut

