PRAKTISK INFORMATION OM STRÅKLÄGRET I JÖNKÖPING
Ramtider
Stråklägret börjar med incheckning på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Mångatan 10
i Jönköping, måndag 26 juni kl 13-14.30. Eftersom vi bemannar receptionen på ideell
basis är den därefter stängd. Om ni vet att ni av något skäl måste anlända senare, så hör
av er i förväg med ungefärlig ankomsttid.
Avslutningskonserten blir i Kulturhuset Spira, Kulturgatan 3 i Jönköping, fredag 30 juni
kl 14-ca 15.30. Därefter tackar vi alla gamla och nya vänner och skiljs åt – checka ut från
rummen skall man ha gjort samma morgon.
Vägbeskrivning
Norrifrån: tag E4:an till Jönköping, tag avfart 95a mot Centrum.
Söderifrån: tag E4:an mot Jönköping, men låt bli att ta avfart 95a mot E4:ans fortsatta
väg norrut! Fortsätt i stället rakt fram mot Centrum.
Eller: tag riksväg 40 till Jönköping, tag avfart 103b mot Centrum.
I första rondellen:
Sväng höger om du kommer från E4:an norrifrån
Kör rakt fram om du kommer från E4:an söderifrån eller från riksväg 40
Därefter är vägbeskrivningen densamma:
Kör rakt fram i andra rondellen, du kör då på Jordbrovägen som så småningom byter
namn till Barnarpsgatan.
Sväng vänster i tredje rondellen, in på Torpagatan som så småningom byter namn till
Humlegatan.
Sväng vänster in på Åsenvägen, följ vägen när den böjer av till höger.
Sväng höger in på Mångatan.
Fortsätt rakt fram till folkhögskolan.
(I början av juni var det gatuarbeten i korsningen Humlegatan-Åsenvägen. Om trafiken
dirigeras om, följ de tillfälliga hänvisningsskyltarna.)
WiFi
finns på folkhögskolan, och kan användas av alla som deltar i kursen. Aktuellt lösenord
fås i samband med incheckningen. Med detta sagt vill vi påminna om att vi alla betalar
kursavgifter och boende för att spela och umgås – koppla upp sig kan man göra hemma
utan att betala extra för mat och husrum.
Extra privatlektioner
får inte förekomma under kursdagarna. Däremot ges förstås Master Class-lektioner
enligt schemat.

INGA NÖTTER!!!
Den som vill ta med något att äta, måste absolut och ovillkorligen välja totalt nötfria
produkter! Vi har svåra nötallergier bland deltagarna!
OCH INGA KONTANTER!!!
Många svenska mynt och sedlar blir ogiltiga den 1 juli, och bankerna tar inte emot
kontanter. Eftersom lägerarrangörerna inte har möjlighet att växla in kontanter innan 1
juli, måste vi göra årets läger kontantfritt om någon t.ex. vill köpa extra godsaker på Fun
Night. Vi vill i första hand att ni swishar, i andra hand att ni betalar någon vänlig själ som
kan swisha åt er.
…och ingen mejlkontakt
Torsdag 22 juni – söndag 25 juni går det inte att nå arbetsgruppen via e-post. Skicka allt
ni behöver innan dess!

UTRUSTNING
Namnade instrument
Vi vet att alla elever har med sig egna instrument, stråkar, lådor och tillbehör. Eftersom
det på avslutningskonserten kommer att finnas runt 150 instrumentlådor i samma lokal
(och vid andra tillfällen minst hälften så många) ber vi att ALLA NAMNAR SINA
INSTRUMENTLÅDOR! Lägg en bit kartong eller stadigt papper i lådan där ni har skrivit
barnets för- och efternamn, samt MOBILNUMMER TILL EN VUXEN SOM FÖLJER MED PÅ
LÄGRET. (Barn som kommer ensamma skriver förstås sitt eget mobilnummer i stället.)
Sätt också en rejäl bit frystejp på lådans utsida med samma information skrivet med
bläck eller vattenfast tusch. Den som vill helgardera sig tejpar även fast informationen
på instrumentets stränghållare eller hakstöd, eller på greppbrädans sidokant (ABSOLUT
INTE direkt på instrumentkroppen!) samt på stråke och inte minst axelstöd, stackelstöd
mm.
Namnade notställ
Alla som spelar efter noter, t.ex. i orkester eller folkmusik, behöver ha med eget notställ.
MÄRK ÄVEN NOTSTÄLLET MED NAMN OCH MOBILNUMMER – på en sida som syns när
notstället är hopfällt.
Namnade stolar
De som spelar cello, och som är för korta för att kunna sitta på en stor stol och spela,
måste ha med en egen stol i lagom storlek. Märk även stolen med namn och
mobilnummer.
Föräldrainstrument
Föräldrar, som har och kan spela något instrument, får gärna ta med detta till lägret. Det
blir improviserat folkmusikspel på utekvällen, och varför inte ett par gitarrer vid
korvgrillningen…?

Namnade skor
Skorna tas av och på flera gånger om dagen. Sätt gärna namn och mobilnummer på
barnens skor (både vänster och höger).
NAMNADE GUMMISTÖVLAR!!!
Vår rytmiklärare kommer att ha pass med sydafrikansk Boot Dance (stöveldans) för alla
elever som spelar Stråkorkester eller Kammarorkester. Därför behöver dessa elever ta
med namnade gummistövlar! Och, paradoxalt nog, ett par andra skor att gå omkring i
om det regnar på stöveldans-dagen, eftersom vi inte vill dra in en massa sörja i
undervisningsrummen…
Badkläder, myggmedel, fästingmedel…
Det gäller att vara förberedd på både badkväll och grillkväll.
Lakan, örngott och handdukar
Alla som sover på folkhögskolan tar med egna sängkläder, och handdukar för alla behov.
Skulle någon enstaka ha glömt så finns sängkläder att hyra för 150:- per set, men skolan
har absolut inte ett lager som räcker till oss alla! Likaså står man själv för tvål, schampo
mm.
Egen madrass, täcke och kudde
Alla som har barn som sover på madrass skall ta med egen madrass, kudde och täcke/filt
till varje barn, förutom sänglinne. Den avgift (800:-) som folkhögskolan tar ut för barnen
täcker maten de äter.
Kvitto på inbetalning
Innan kursstarten skall kursavgiften betalas till Svenska Suzukiförbundet, och alla andra
kostnader till Norrköpings Suzukiförening. Om ni betalar in via internetbank, får ni
någon gång efter kl 9 nästa arbetsdag en bekräftelse på att pengarna har förts över. Om
ni är sent ute med er betalning, skriv ut bekräftelsen och ta med till incheckningen.

Vi ses den 26 juni i Jönköping!
Norrköpings Suzukiförening och
lägergruppen: Päivikki, Oxana, Sonja, Jeanette, Mark och Karsten

