Antagning till Jönköping
Hej och välkomna till Suzuki-stråkläger på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i
Jönköping!
Detta är ett första mejl, med besked om att det eller de barn ni har anmält till kursen nu
är antagna.
Nästa mejl kommer i rödaste rappet, dvs. så fort vår logiansvariga är klar med
rumsfördelningen. Där får ni besked om vilken inkvartering ni får.
Ett tredje mejl kommer i månadsskiftet maj/juni. Genom att svara på det kan ni meddela
oss vilka Suzukistycken som då är aktuella för eleverna.
Ett fjärde mejl, med praktisk information om lägret (vägbeskrivning, start- och sluttider,
ev. extra utrustning som behöver tas med etc.) kommer i maj eller början på juni.

Inför lägret måste vi tyvärr meddela att passen med Early Childhood Education (ECE)
ställs in pga. för få deltagare. I stället blir det kör och rytmik!
De stycken vi fokuserar på vid årets läger kommer att anslås på Norrköpings
Suzukiförenings hemsida: www.norrkopingsuzuki.se. Därifrån kan man också ladda ner
och skriva ut orkesternoter till lägret.
De mest avancerade eleverna (cello från bok 4, altfiol från bok 5 och fiol från bok 6) får
även Master Class-lektioner, se bilagan för mer information.

Vi önskar er ett roligt och givande läger!
Norrköpings Suzukiförening och
Sonja Nichols, antagningsansvarig

Master Class
Hej och välkomna till Suzuki-stråkläger på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i
Jönköping!
De mest avancerade eleverna (cello från bok 4, altfiol från bok 5 och fiol från bok 6) får
även Master Class-lektioner. Till dessa lektioner behöver man förbereda ett eller ett par
stycken att få undervisning på. Därför får ni ytterligare ett mejl i maj månad, där vi
frågar vilket eller vilka stycken var och en har valt. Vi ber att ni svarar på mejlet senast
den 1 juni.
Till Master Class-styckena kan man få pianoackompanjemang. Om ni väljer ett eller flera
stycken, som inte finns i Suzukiböckerna, måste ni själva se till att pianisten får noter.
Om ni kopierar, se till att allt viktigt går att läsa. Om sidnumren inte kommer med, eller
om originalet inte har några, är det viktigt att ni numrerar själva.
Vi ber att ni skickar noterna i ett kuvert till:
Päivikki Wirkkala-Malmqvist
Kanalgatan 106
603 65 Norrköping
Även om ni skickar kopior, ta med originalen till lägret. Dels är det lättare för pianisten
att hantera, och dels är det enligt lag nödvändigt på offentliga konserter.

Varmt välkomna!
Norrköpings Suzukiförening och
Sonja Nichols, antagningsansvarig

