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Under verksamhetsåret har följande pedagoger undervisat:
Violin/Viola:
Ing-Marie Kettel-Andersson, Lotti Odenhall, Åsa Sunnerstam,
Sonja Nichols, Päivikki Wirkkala-Malmqvist
Piano:
Eva Ekdahl, Irena Söderlund
Cello/kontrabas:
Suzukiundervisning i cello har erbjudits på läger och speldagar.
Styrelsen har under året haft 9 styrelsemöten. En arbetsgrupp har formats för att jobba med
Stegeborgslägret.
2015 har föreningen engagerat 64 medlemmar från 41 familjer. (2014 48 familjer med 73
barn). Föreningen fortsätter att tappa medlemmar, glädjande i sammanhanget är att vi under
hösten 2016 fått 6 nya familjer som medlemmar.
Samarbete med Linköpings Suzukiförening har fortsatt genom att vi bjudit in dem till vår
suzukidag samt till Stegeborgslägret. Vi har även blivit inbjudna till deras suzukidag.
Undervisning
Under året har Suzukiundervisning givits i violin, viola och piano. Målet är att suzukielever
erbjuds en individuell lektion och en grupplektion per vecka. Många elever från mellanstadiet
och uppåt deltar också i kulturskolans orkester, kvartett eller folkmusikverksamhet.
Liksom föregående år har elever som börjat spela cello med suzukimetoden erbjudits god
undervisning, men inte av pedagoger med suzukikompetens. Norrköpings suzukiförening och
Kulturskolans ledning har diskuterat olika lösningar för framtiden.
Suzukidag
2015 års Suzukidag gick i teaterns och kammarmusikens tecken. 40 deltagare kombinerade
drama och suzukirepertoar. De äldre eleverna spelade kammarmusik. På kvällen arrangerade
ungdomsrepresentanterna en myskväll för de äldre eleverna.

Konserter
Flera konserter har arrangerats i samarbete mellan Norrköpings Suzikiförening och
Norrköpings kulturskola. Sommarkonserten hölls i Immanuelskyrkan, en bra konsertlokal och
ett samarbete vi hoppas kunna fortsätta. Halloweenkonsert genomfördes med spökkvartetter
och orange gemensamt fika på Kulturringen. Julkonsert för de mindre barnen med
traditionsenlig tomtegröt genomfördes också på Kulturringen.
Därutöver har suzukielever deltagit i flera konserter på bland annat på Kulturnatten (i De
Geerhallen, Rådhuset och Immanuelskyrkan och utomhus) samt i konserter på Café
Vetekornet, Nelins café, St Olai Kyrka, på luciakröningen och vid flera tillfällen synts på
konserter i stadens köpcentrum.
Sommarläger
Inför sommarens läger var styrelsen i kontakt med flera anläggningar för att hitta billigare
alternativ till lägergård. Vi har svårt att hitta kursgårdar som motsvarar föreningens behov av
undervisningslokaler varför vi även detta år genomförde lägret på Stegeborgsgården.
I år deltog 39 elever. Undervisning erbjöds på violin, viola och cello. Eftersom för få
pianoelever var anmälda vid anmälningstidens slut erbjöds pianoeleverna undervisning på
kulturskolan, där 2 elever deltog.
Uppmuntringsresa
Uppmuntringsresor har inte genomförts men planeras för elever födda 99 och senare.
Samarbete med Kulturskolan
Styrelsen har vid två tillfällen träffat Hans Eriksson, Mats Gripenblad och Ulla Britt Eriksson
från Kulturskolans ledning för samarbetsmöten och en ömsesidig önskan finns att fortsätta
samarbetet. Vid ett tillfälle träffades Kulturskolans ledning med suzukipedagogerna och
representanter för styrelsen.
I mötena har Kulturskolans mål diskuterats, samt möjlighet till samarbete med
marknadsföring och hemsida. Suzukiföreningen har tydlig uttalat ett önskemål om
suzukilärare i cello samt en oro för att suzukikompetens försvinner i samband med framtida
pensionsavgångar.
Kontakt har också tagit med befintlig lärare i cello för att efterhöra hennes intresse för
suzukiundervisning.
Kontakt med Sveriges Suzukiförbund
Norrköpings suzukiförening har erbjudits att arrangera 2016-års riksläger för stråkinstrument i
Jönköping, men tackat nej till förfrågan. Förfrågan finns även för 2017, vilket vi ännu inte
tagit ställning till.
Utvecklingsarbete
Styrelsen har under det gågna året främst inriktat sig på att genomföra de aktiviteter som vi
vanligen genomför. Några områden har varit fokus för utvecklingsarbete:
- Förbättrad kommunikation med medlemmar inkl. hemsida och sociala medier. En
anslagstavla för föreningen finns i entrén på Kulturringen.
- Diskussioner om lägerverksamhet och letande efter lämpliga, prisvärda lokaler
- Pianoundervisning har identifierats som ett prioriterat område då det i år inte blev
någon pianoundervisning på Stegeborgslägret.

