
2018: Ny dirigent, fine oppdrag og en papegøye i Bad Bramstedt 
 
Stasen gjennomførte i 21 spilleoppdrag inkludert 17. mai og 
to geriljaspillinger i 2018, hvorav 9 var betalte. Åpningen av 
Rema 1000 på Briskeby var til og med godt betalt. Ellers 
hadde vi morsomt reklameoppdrag for Sporveien, der hele 
korpset marsjerte spillende ut av en T-banevogn som et ledd 
i kampanjen «Av(stigning) først, deretter på». Spillingen ved 
Pride-arrangementet til Choice-kjeden var også en fin 
opplevelse, likeså spilling for Fornebuløpet i fint vær. For 
første gang på mange år fikk vi betalt for vår spilling for Oslo 
Maraton. 
 

Vi deltok på eller arrangerte 6 konserter: Veterankorpskonsert 
i Pershallen, Lilleaker Musikkfestival, konsert med skole-
musikken, Lions-konsert, høstkonserten med Lilleaker og den 
tradisjonelle julekonserten i Ullern kirke. I tillegg holdt vi flere 
flotte konserter under vår sommertur til Bad Bramstedt. 
 

Det var en spennende vårsesong for Stasen med ny dirigent. 
Korpset hadde vært delt på midten da vi skulle velge ny 
dirigent høsten før, og mange var nok litt skeptiske. Solveig 
klarte seg imidlertid veldig bra, og etter hvert vant hun «alles 
hjerter» gjennom at hun holdt disiplinen oppe og brukte tid 
på å få fram de ulike instrumentgruppene. Korpset fikk ros 
for framgang gjennom året.  
 

I Bad Bramstedt spilte hun rollen som 
dirigerende og marsjerende papegøye 
til fullkommenhet og fikk nesten hele 
salen med i marsjering til slutt. Solveig 
påstod ved årets oppsummering fra 
dirigenten at til og med vi i Stasen hadde 
blitt bedre til å marsjere! Sånn går det 
når man har en offiser som dirigent. 

 

Det var ellers vemodig å være i Bad Bramstedt for første gang uten både Gunnar og Knut. 
Sistnevnte døde i april og korpset fikk deltatt i hans begravelse med spilling ved graven. 
 

Høstkonserten ble dette året arrangert sammen med Lilleaker janitsjar på Lilleaker skole, blant annet med en del 
sydlandske rytmer, som vist på bildene nedenfor. Lars rundet av sine 2 år som stasminister dette året. 

Et av de hyggelige, men ubetalte oppdragene var å åpne 
den nye kaféen på menighetshuset 

Knut Sørensen 


