Nordisk Suzukiträff i Norrköping!
När:
lördag-måndag 4-6 juni 2016
Var:
I Norrköpings Kulturskola, Fotbollsgatan 2, Norrköping, Sverige
Vilka:
Suzukielever och Suzukilärare på stråk, blås och piano
Syfte:
Att främja nordiskt samarbete och lärande mellan Suzukielever och Suzukilärare
Ekonomi: Självkostnadsprincip! Alla deltagare betalar sina reskostnader. Norrköpings Suzukiförening kan hjälpa till att inkvartera de deltagare som vill bo på skolan eller i familjer.
Värdfamiljer bjuder på frukost, på skolan finns det ett kök där man kan laga frukost (det
finns en mataffär på ca 5 min promenadavstånd). Den som vill bo på vandrarhem kan
kontakta:
www.turistgarden.se (centralt, STF-vandrarhem*)
www.pronovahostel.se (centralt, enkelrum 545:-/natt, dubbelrum 895:-/natt)
abborreberg@telia.com (ligger vid havet, buss går ända fram, STF-vandrarhem*)
* Medlemskap i turistförening ger rabatt

Den som vill bo på hotell/pensionat ombedes att själv googla dessa alternativ.
Våra norrköpingsfamiljer står för lördagskvällens knytmiddag. Resten av måltiderna
(lö: lunch, sö: lunch/middag, må: lunch) ordnar var och en själv eller gruppvis.
Entré till Kolmårdens Djurpark tillkommer för dem som vill göra ett besök där:
barn 3-12 år = 379 kr, från 13 år = 429kr.
Preliminärt schema:
lördag
10-12 samling & spel
12
lunch
14-16 fritid (elever)
diskussion (lärare)
16-18 spel
19
Knytmiddag på skolan

söndag
9-11 spel
11-18 Kolmården*
18 konsert & samvaro
(Obs att egen lunch
& middag sker ngn
gång 11-18)

måndag
10 spel
12 lunch
13 genrep
14 konsert
15 slut

*Lärarna kvar i stan för egna arrangemang, om någon lärare vill följa med sina elever till Kolmården går det bra.

Repertoarlista:
Violin: Monti: Czárdás, Fiocco: Allegro, Bach: Konsert d-moll för 2 violiner sats 1, Heins: Country
Dance, Seitz: Konsert G-dur sats 3 (4:1), Dvořák: Humoresk, Paganini: Häxdans, von Weber:
Jägarnas kör (2:3), Suzukibok 1, samt Hårgalåten (noter till den finns i Norrköping)
Viola: Repertoarlista kommer senare
Cello: Repertoarlista kommer senare
Piano: Kontakta Eva Ekdahl/Irena Söderlund om innehållet OM du tänker ta med dig dina
pianoelever, eva.ekdahl@edu.norrkoping.se och irena.soderlund@edu.norrkoping.se.
Flöjt: Flöjtlärare är välkomna att anmäla sig utan elever denna gång, eftersom Norrköping inte har
Suzukielever på flöjt
Trumpet: Kontaktperson är Ann-Marie Sundberg, ann-marie.sundberg@kmh.se
Anmälan skickas snarast men senast 1/5 2016 via post eller via mail till:
Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Kanalgatan 106, S 60365 Norrköping, SWEDEN
E-post: paivikki.virkkalamalmqvist@edu.norrkoping.se
Väl Mött i Norrköping!
Norrköpings Suzukilärare, Norrköpings Kulturskola & Norrköpings Suzukiförening

