I Norrköping Suzuki rör det på sig
Höstens Gröna Lund-gäng berättar
Vi går in i 2013 med stor entusiasm.
En ”ny” generation spelar, kryper och
har kul, många nya bekantskaper där
föräldrakontakten är oerhört viktig
och ett ansvar för alla inblandade! Vi
summerade 2012 som ett kanonår.
Här kommer en liten glimt om en del
av det som vi gjorde i höstas.
Uppmuntringsresan för 12-14-åringar
är alltid en höjdare. Vi åkte med ett
fantastiskt gäng som direkt sa att
detta vill vi göra om! Ledarna
Thomas Abrahamsson och Billy
Josefsson ställer gärna upp igen.
Varje år brukar mellan åtta och tio
elever kunna följa med på resan. Det
här var den åttonde gången vi reste
till Gröna Lund tillsammans.
Så här lyder kontrabasisten Isak
Josefssons egen rapport:
”Vi åkte dit med tåg och gick en
sväng på stan och bjöds på kaffe.

Efter det sprang vi in på Musikmuseet och sedan checkade vi in på
af Chapman. Efter det började en
långpromenix till Gröna Lund och
där var vi till stängning. Tidig söndagsmorgon med frukost på vand-

rarhemmet, packning och sedan var
det bara och gå och gå och gå. Efter
en långpromenad smakade det gott
med en stor glass i gamla stan. Vid
14:15 var vi tillbaka i Norrköping, IT
WAS AWESOME!!!!!!!!!!!!!!”

Var bodde du då?
– I Tenhult, ungefär en mil utanför
Jönköping.

Här ser vi de uppsluppna musikanterna
på vift i Gamla stan i
Stockholm. Från vänster: Flöjtisten
Sebastian Ståhl, cellisten Aaron Mohapatra,
violinisterna Mathilda
Abrahamsson, Melena
Bojovic och Stina
Eriksson, flöjtisten
Anna Lund, pianisten
Alfrida Johansson och
liggande, basisten Isak
Josefsson.

bild) spelar också för Sonja. Jag antar
att vi är en riktig Suzukifamilj”.
I pianoundervisningen har också startats en nybörjargrupp, av Eva Ekdahl
och Irena Söderlund. Vi jobbar med att
hitta gemensamma aktiviteter med
stråkarna. Bland annat skapas tillfälliga konstellationer av pianotrios, duos
med
piano
och
kontrabas.
Ensemblespel är roligt! Vi ber att eventuellt få återkomma och berätta mer
om detta.
Vi avrundade terminen med en julfest
och konsert vilket blev succé både

musikaliskt och matmässigt. Föräldraföreningen bjöd alla på gröt mellan
genrep och konsert!
Vi ses på facebook och på vår hemsida: www.norrkopingsuzuki.se
Billy Josefsson
PS Planeringen för Stegeborgslägret
2013 har redan påbörjats, håll utkik i
kommande nummer av SuzukiNytt!
DS

Rättelse:
Sonja Nichols med
nybörjargruppen inkluderat 3xBrantvall på
första raden. Övre
raden från vänster:
Mathilda Wigh, Anna
Nordell, Etina Deniz
med sin dotter Hazel,
Hanna Domfors och
läraren Sonja Nichols.
Främre raden från
vänster: Agne Maras
och därefter familjen
Brantvall. I mitten mormor Elisabet med dotter
Frida till höger med
barnbarnet Alma.
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Hur länge har du spelat?
– Jag började spela fiol när jag var sex
år, piano började jag med när jag var
tolv år och viola för ungefär fyra år
sedan.

Hur är det med ditt musicerande i dag?
– Det går väldigt bra! Jag valde att efter
gymnasiet gå ett år på folkhögskola för
att fortsätta med musiken och se om
det var något jag ville satsa på. Ett år
med koncentrerad musikundervisning
kan jag verkligen rekommendera, för
mig var det jätteskönt att slippa alla
andra ämnen och bara fokusera mitt
fiolspelande. Mitt intresse för musik
har växt och under mitt första år på
Lunnevads folkhögskola insåg jag att
jag ville studera där ytterligare ett år.

Nya idéer och konstellationer
Suzukiläraren Sonja Nichols startade
upp ännu en nybörjargrupp violin,
vilken spelglädje! Frida, en av mammorna berättar: ”Jag började spela
Suzuki för att mamma hade en idé om
att jag skulle träna upp min hörsel. Jag
blev döv på ena örat på grund av påssjuka när jag var två år. Det har kommit forskning på senare tid som visat
att det kan stämma att man kan
använda musik för att göra detta. Det
är extra kul att min mamma som
också spelar violin också är med!
Hilda fem år och Otto tre år (ej med på

Hallå
där!
före detta Suzukielev

Vilka instrument spelar du?
– Mitt huvudinstrument är fiol, jag spelar även viola och piano.

En uppmärksam SuzukiNytt-läsare har
hört av sig om att både för- och efternamn på en av eleverna i bildreportaget i nummer 3 2012 blev fel. Fotona är
från Jönköpings-lägret i juni 2012.
Flickan på det här fotot som ligger på
golvet och verkar njuta så stort heter
Siri Lindström, bor i Göteborg och spelar
i Suzukiföreningen där.

Ändring i medlemskategorierna för
Suzukilärare
Styrelsen för Svenska Suzukiförbundet, SSZ, meddelar att ändringar skett avseende medlemskategorierna. Detta har genomförts därför
att det ger fördelar för SSZ att
kunna använda samma medlemskategorier som European Suzuki
Association gör. Listan på medlemskategorier finner du i varje
nummer av SuzukiNytt på sidan 3,
högerspalten, vid rubriken ”Medlemskap”. Ändringarna trädde i
kraft den 1 januari i år. Avgifterna
är desamma tills vidare.
De nya kategorierna är: A, B1, B2
och B3 (C förekommer alltså inte
längre).
Det som tidigare kallades Suzukilärare i kategori ”B” är numera
uppdelat i två: B1 och B2. De lärare, ”övriga lärare”, som tidigare
tillhörde kategori ”C” kallas
numera B3-medlem.
En A-medlem har tagit examen på
högsta nivå, ESA-nivå 5. Därefter
följer alltså de andra kategorierna:
B1 – nivå 3 och 4, B2 – nivå 1 och
2, och, som nämnts, kategori B3 –
övriga lärare.

Till hösten hoppas jag fortsätta mina
musikstudier på musikhögskola.
Vilken nytta har du haft av Suzukiundervisningen?
– Mitt gehör tror jag hade varit mycket
sämre i dag om jag inte haft Suzukiundervisningen. Min förmåga att lära
mig musik utantill är också väldigt bra,
det tror jag verkligen Suzukiundervisningen har bidragit till! Jag bär fortfarande med mig spår ut av Suzukimetoden då jag fortfarande alltid ser
till att lyssna på mina stycken innan jag
själv spelar, detta hjälper mig oerhört
mycket!
Intervju: Suzanne Ingvaldson
Fakta:

Namn: Miriam Hjalmarsson
Ålder: 20 år
Nuvarande bostadsort: Linköping
Nuvarande sysselsättning: Studerar
på Lunnevads folkhögskola, ungefär
två mil sydväst om Linköping.

Färgsprakande musikhelg
Under en helg i oktober förra året
arrangerade Stranda Suzukiförening
på initiativ av pianolärare Yvonne
Gunnebrant Österström ett musikläger för sina elever från Kristdala,
Mönsterås och Kalmar. Föreningen
hade för helgen bjudit in två gästlärare, Eva Ekdahl och Irena Söder-lund,
som båda arbetar som pianolärare
inom Suzukiföreningen i Norrköping.
På schemat för eleverna som var mellan 6 och 15 år, stod lektioner med
Yvonne, Eva och Irena, musikteori och
musikspel, fyrhändigt pianospel och
egen tid för övning. Helgen avslutades med en färgsprakande konsert i
Kuggåskyr-kan i Mönsterås. Eleverna
framförde klassiska stycken av bland
andra Bach och Mozart, Abba-låtar
och modern popmusik med solosång,
polka, egna kompositioner och fyrhändig improvisation. En mycket
inspirerande helg för elever, föräldrar
och lärare.
– Det var roligt att lära sig nya saker.
Mycket var roligt under helgen, till
exempel att spela fyrhändigt och att
lära sig spela nya stycken. Vi hade
många olika rum för övning och det
tyckte jag var bra, säger Malva
Jönsson, nio år. Hon berättar, att
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genom Music Mind Games, MMG,
tränade eleverna sig i att få en uppfattning om bland annat olika tempi
som prestissimo, presto, largo, moderato och allegro.
– Vi hade en konsert i slutet av helgen.
Den tyckte jag var bra, säger Malva
Jönsson.
Rita B Jönsson

Här spelas det MMG för fullt, närmare
bestämt “ters-röra”. Deltar i leken gör, från
vänster, Stefan Halldorf, Natanael Halldorf,
läraren Irena Söderholm, Rita B Jönsson och
Malva Jönsson.

