Til LC – klubbene i Follo.
Vi – LC Oppegård – har via Follo seniororkester (FSO) fått anledning til å markere “LIONS 100
år” på deres tradisjonelle sommerkonsert mandag 12. juni i Kolben kulturhus på Kolbotn
“midt på blanke formiddagen” kl. 12.00.
LC Oppegård har ingen utgifter knyttet til konserten og gave til “Kreftforeningen for
Barn”. For dere som ikke kjenner til FSO – les mer på: www.folloseniororkester.no frem til
sonemøte 27. april på Waldemarhøy i Ski.
Tanken om et slikt arrangement ble født på sonemøte i fjor på Nesodden. En jubileumsaktivitet klubbene i sone 5 kunne henge seg på i samme uke som selve datoen for 100
årsdagen lørdag 17. juni.
Konserten er på dagtid og LC Oppegård vil invitere beboere fra kommunens sykehjem og
tilsvarende hjemmeboende. Ledsager med kommunalt bevis kommer gratis og det må
betales for beboer. (Om dette bare gjelder i Oppegård blir avklaret til sonemøtet.) Vår klubb
vil betale for beboerne. Videre vil vi kontakte andre organisasjoner som har besøkstjeneste
og andre aktiviteter i samme gate i håp om å gjøre dagen til en fin opplevelse for den som
ellers sjelden eller aldri “er ute og lufter seg”.
Selve konserten er i Kolben kulturhus på Kolbotn i den store salen med plass til vel 400
publikummere. I foajeen vil vi ha en enkel stand og alle klubbene i sonen blir invitert til å
markere seg. Vanligvis kommer de første publikummere allerede 1 time før konserten
begynner. Dørene vil bli åpnet ca. 11.45 og 1. rad, eventuelt 2. rad reservert til brukere av
rullestoler ol og ledsagere.
Konserten vil bli åpnet med en hilsen til Jubilanten av soneleder og så kommer FSO med en
feiende overture “Morgen Middag og Aften” av Fr. v. Suppè, en av de mest kjente og spilte i
verden. Programmet forøvrig er ikke helt spikret. Det som er klart er “I en Klosterhave” og
“Ur Midsommervaka” av Hugo Alvèn, “Till Rosorna” av Peterson-Berger, “Jazz Pizzicato” av
Leroy Andersson, “Underlig Aftenlufte” av Carl Nielsen og en solid svenskemarsj, pluss
norske toner med vokal solist. Konsertens varighet blir ca. 70 minutter. Vår dirigent Kjell
Olav Martinsen er en dyktig konferansier og vil binde dette nordiske – sommerlette program
sammen til en festforestilling.
Vel møtt til diskusjon på sonemøte 27. april.
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