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Vi er allerede kommet godt ut i februar, og det er en stund siden forrige LilleJan kom ut. Mye
har skjedd siden sist, og her kommer et lite sammendrag fra høstens store begivenheter, og
begynnelsen av dette året:
Den 2. november feiret vår dirigent Stein Erik Tafjord 60 år. Korpset stilte mannsterke opp på
festen. Det ble holdt tale, spilt og overrakt gave fra korpset. Vi syntes det var hyggelig å gjøre
litt stas på vår dyktige og trivelige dirigent.
Julegata i Bogstadveien har fått ny lay out, og vårt oppdrag i år ble julespilling ved
julegateåpningen 1. søndag i advent. Det gjorde vi med stor entusiasme og meget godt
fremmøte. Julegata ble åpnet og akkompagnert av oss i nisseutstyr.

	
  

Motiv	
  fra	
  konserten	
  i	
  Lambertseter	
  kirke	
  –	
  vi	
  var	
  en	
  stor	
  bukett	
  musikere	
  på	
  scenen.	
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Konsert med Brazz Brothers, Østre Aker Musikkorps & Lilleaker Janitsjar
Dette var høstens store satsing. Vi har holdt konsert sammen med Østre Aker Musikkorps før,
og vi synes at vi samarbeider og passer veldig bra sammen. Dette var så vellykket, at vi
ønsket å gjenta suksessen. Denne gangen var også Brazz Brothers med, der vår dirigent
Stein Erik Tafjord er tubaist. Konserten ble holdt i Lambertseter kirke, og kirken var full av
forventningsfullt publikum.
Musikken som ble fremført var variert: Det svingte skikkelig, den var vakker – og interessant!
Publikum satt som tente lys. Det var høy klasse over det som ble fremført, og mange
høydepunkter. Vi må vel få lov til å si at den ble en braksuksess – og den er i hvert fall noe av
det morsomste vi har vært med på. Vi tar gjerne et nytt samarbeid med Østre Aker
Musikkorps, som var initiativtager til denne konserten. Her ser dere noen stemningsbilder fra
fremføringen.
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Julekonsert i Ullern kirke og juleavslutning
15. desember spilte vi julen inn i Ullern kirke, og 16. desember avholdt vi, tradisjonen tro,
juleavslutning på Kaktus. God mat, godt drikke og stor stemning. Vi kunne alle ta en
velfortjent juleferie etter et hektisk, men veldig morsomt høstsemester!

Pensjonistspilling
Torsdag den 23. januar var det «på-han-igjen», med konsert for Lilleaker pensjonistforening
på Lilleaker Folkets hus. Dette var i samarbeid med Lilleaker Lions, og ble meget vellykket.
Vi underholdt og Lions serverte mat og drikke. Flere av korpsets medlemmer ble igjen og
hadde en hyggelig stund sammen med pensjonistene. Vi har mottatt stor takk for
arrangementet som vi håper vi kan gjenta ved en senere anledning.

Vårens planlagte aktiviteter
Det første som skjer nå er vårseminar på Lilleaker skole helgen 29. og 30. mars. Vi møtes på
Kaktus på lørdagen for sosialt samvær.
Vår første konsert blir påskekonserten i Sørkedalen kirke torsdag 10. april. Deretter skal vi
spille både 1. mai og 17. mai. Eventet er satt til lørdag den 14. juni, med Veterankonsert på
Persbråten skole søndag den 15; altså dagen etter.
Dette er en foreløpig oversikt frem mot sommeren.

Årsmøte
Så minner vi om årsmøtet som avholdes mandag den 10. mars kl 19.00. Det blir ingen øvelse
denne dagen.
Med vennlig hilsen
Knut og Siri

