Ny och gammal information om Jönköping
Hej!
Jag börjar med att be om ursäkt för vårt e-postprogram och dess unika sätt att göra
massutskick, nämligen att bara skicka till vissa adresser, och bara till ett urval av
mottagarna på varje adress. När jag nu skall göra ett utskick till gör jag det därför
separat till varje adress. Det innebär emellertid inte att innehållet är unikt; tvärtom
skickar jag nu allt till alla, för att vara säker på att ingen går miste om någonting.
(Därmed får många av er samma information två gånger, eller information som inte
direkt berör er familj, men hellre för mycket än för lite. Ignorera det som inte gäller er
själva.)
Eftersom det finns platser kvar på lägret är alla antagna som har anmält sig. Kopia av
antagningsbeskedet finns i bilagan ”Antagningsbesked och Master Class”. Om ni redan
har fått det i ett tidigare mejl, behöver ni inte läsa det en gång till. (Information om
Master Class går nu ut till alla, oavsett om man deltar eller inte.)
Repertoar för lägret hittar ni på: http://norrkopingsuzuki.se/lager.php
Där finns också information om vilka elever som har Master Class och vilka som spelar i
olika orkestrar, samt repertoar för orkestrarna.
I detta mejl meddelar vi vilken typ av boende ni fått. Om ni redan har betalat in kurs- och
boendeavgifter skall ni givetvis inte göra det en gång till!
----Antagna till lägret från er familj:
Barn 1, kursavgift …:Barn 2, kursavgift …:Vuxen 1, ingen kursavgift
Vuxen 2, ingen kursavgift
Summa att betala: …:Betalas till Svenska Suzukiförbundet om ni inte redan har gjort det, bankgiro 58150178. Ange ”Stråkkurs Jönköping” samt för- och efternamn på alla barn ni betalar för!
----Om ni vill låta oss veta att mejlet kommit fram (själv litar jag inte helt på detta längre),
så svara med ”ok”. Om däremot något har blivit fel beträffande antal deltagare, boende,
fika eller lägertröjor, så var snälla och välj ”svara alla”. Då går meddelandet direkt även
till logiansvarig, men inte till någon annan.
Varmt välkomna!
Norrköpings Suzukiförening och
Sonja Nichols, antagningsansvarig

