INTRODUKTIONSKURS –SUZUKIMETODIK 26-30.6 2017
I JÖNKÖPING
Varmt välkomna att bekanta er med Suzukimetoden så som den
presenteras av lärare och elever i rikslägret i Jönköping.
Det bästa sättet att bekanta sig med metoden är att följa lektionerna
enligt det schemat som delas ut.
Vi har både svenska och utländska lärare i kollegiet vilket ger ännu
mera varierad bild av metoden.
När ni vill fråga om något, skriv ner frågorna och spara dem till de
tillfällen när vi ses tillsammans. Lärarna som undervisar behöver
fokusera på sina grupper och vila mellan lektionerna så tyvärr är det
ingen bra ide att gå fram till dem under/efter lektionerna.
Ni kan inte heller spela in lektionerna då familjerna inte har givit
tillstånd till medialt exponering.
Däremot finns jag på plats och kan oftast svara på frågor eller hjälpa
er vidare-betrakta mig som er handledare/mentor i alla sammanhang.
Ni kan aktivt delta i orkestrar ,föräldraspel (onsdagen kl 14.00 i
kapellet och torsdagen kl 13.50 i kapellet) samt om vi lärare spelar
något tillsammans på konserter.
Jag har infört ’Eine Kleine Nachtmusik’ kl 21.00 i kapellet (må-ti-ons):
där kan både lärare och de äldre eleverna framföra mera avancerad
musik.
Vi har några speciella tider tillsammans och några tider där vi har
föräldradiskussion/lärarpanel –dessa tider står i slutet av denna
information.
Ta med era instrument och gärna noter till den musik ni skulle vilja
spela med era kurskollegor.
Låt mig gärna veta på förhand om ni behöver ett kursintyg så skaffar
jag fram det.
Utöver kursschemat är dessa tider speciellt tänkta för er:
Måndag:
13.00-14.30 Incheckning (Om ni har beställt mat/logi/fika från oss är
det här ni får era märkta namnbrickor. Även om ni inte bor/äter på
skolan finns det scheman för er att hämta under denna tid.)
14.45 Information/presentation till alla
18.00 Diskussion /frågor efter lektionerna tidigare på dagen
(PWM/SS) i Parkudden
19.30 Konsert
21.00 ’Eine Kleine…

Tisdag:
8.30 Ergonomisk uppvärmning i Månhallen (PWM)
13.00 Lunchkonsert
18.00 Föredrag av Sven Sjögren & diskussion i Månhallen
20.00 Folkmusikjam utomhus (korvgrillning till dem som bor på
skolan)Här kan vi också välja att ha en diskussion/frågestund istället
om ni föredrar det.
21.00 Eine Kleine…
Onsdag:
8.30 Ergonomisk uppvärmning i Månhallen (PWM)
13.00 Lunchkonsert
14.00 Föräldraspel i Kapellet med Sonja Vrieze & PWM
18.00 Introduktionskväll med PWM och några lärare från kursen i
Parkudden
21.00 Eine Kleine…
Torsdag:
8.30 Ergonomisk uppvärmning i Månhallen (PWM)
11.10 Träff med Introduktionskursen i Bergsgården (PWM)
13.00 Lunchkonsert
OBS Eva Wedin har rytmik i gymnastikhallen 13.00, 13.50 & 15.00
samt i Månhallen kl 18.00
13.50 Föräldraspel i kapellet med Sonja Vrieze & PWM
16.30 Orkesterkonsert (stämningshjälp behövs!)
18.00 Gummistöveldans med Eva Wedin i Månhallen
19.00 Fun Night i Månhallen –gärna ett eget nummer från
Intr.kursen!!!!
Fredag:
9.00 Möjlighet att lyssna på lektioner eller att vi träffas och
sammanfattar vad ni har sett och varit med om under dagarna.
Detta kan vi bestämma på plats.
10.30 Genrep i Månhallen (hjälp gärna till vid stämning)
13.00 Samling på Spira
14.00 Konsert på Spira
15.30 Sluttid – Tack och välkomna igen!
Päivikki : 0735679650/ 0722440882

