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Hej!       
Vi i Linköpings Suzukiförening vill önska er välkomna 
till Stråklägret i Jönköping i sommar! Här kommer lite 
praktisk information inför lägret.  
 

• Specialkost:  
Södra Vätterbygdens Folkhögskola har fått en 
lista med era önskemål enligt anmälan. Om ni 
ändå vill kontakta skolan, kan ni ta kontakt med 
skolan enligt uppgift längst ner i brevet. Ange 
att det gäller stråklägret i juni. 
 

• Konserter och Fun Night:  
Under lägret kommer det att finnas möjlighet att glädja varandra med 
framträdanden av olika slag och den som så önskar får gärna förbereda sig 
inför det.  

o Under flera av kvällarna kommer det att bjudas på “Eine kleine 
Nachtmusik”, en kort kvällskonsert med bidrag från eleverna i Master 
class.  

o På torsdagskvällen blir det traditionsenligt Fun Night, där de som vill 
får bidra till underhållningen. Tänk på att bidragen inte ska vara längre 
än 3 minuter långa och att de bör vara av lättsam karaktär. Klassiska 
soloframträdanden hör hemma på konserterna. Anmälan till Fun Night 
sker på plats på lägret. 

 
• Orkesternoter: Fr o m 31 maj kommer det att finnas möjlighet att ladda ner 

noter från hemsidan att titta på inför lägret. Användarnamn och lösenord hittar 
du i mejlet som detta informationsbrev skickas i. 

 
• Notställ: Elever som ska delta i orkester ska ta med sig notställ. Märk det 

med elevens för- och efternamn, samt mobilnummer. 
 

• Madrass: Alla barn kommer att sova på medhavd madrass om inte annat 
angivits i mejlet som medföljer er faktura. Även kudde och täcke/ sovsäck 
behöver tas med. Observera att varje familj behöver ordna med detta själva. 

 
• Lakan och handdukar: Behöver alla ta med som inte har angett att man 

önskar hyra. Kudde och täcke finns till dem som har sängplats. 
 

• Badkläder: På onsdag kväll finns avsatt tid för bad, antingen 
Rosenlundsbadet som är bassäng-och äventyrsbad, eller friluftsbad i insjö vid 
Axamobadet. Ni som vill bada i bassäng rekommenderas ta med eget lås till 
omklädningsskåpen.  

 
• Klädsel vid avslutningskonserten: Planera för sommarfin klädsel med vit 

överdel och finskor. 
 

• Kontanter: Lite kontanter kan vara bra att ha för mindre inköp på plats 
 

• Betalning för kost och logi: Sista betalningsdag är 31 maj. För information 
om just er kostnad, vg se mejlet som ni nyligen fått. 

 
• Anmälan är bindande: Vid akuta förhinder att delta på lägret, maila 

lagerinfo@linkoping.se alt ring lägergeneral Maria Randjelovic 0703-941300. 
Lägeravgiften är ej återbetalningsbar. 
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• GDPR-fråga: Vi kommer att lägga upp information om gruppindelning, mm på 

på stråklägrets hemsida bakom spärr med användarnamn och lösenord som 
bara lägerdeltagare har tillgång till. Det betyder att ditt/dina barns namn 
kommer att synas där. Har du frågor eller synpunkter på detta, behöver du 
senast 29 maj meddela detta till lagerinfo@linkopingsuzuki.se. Om du inte hör 
av dig räknar vi med att namnet får finnas på hemsidan under perioden 2019-
05-30 t o m 2019-06-28. 

 
Program: 
 
Ni kommer att få ett programhäfte med detaljerad information på plats på lägret. Det 
blir 4-5 lektionspass, samt ett kör/ orkesterpass dagligen. Kvällstid kommer det att 
arrangeras kostnadsfria sociala aktiviteter på plats för den som önskar.  Här är några 
hållpunkter i början och slutet av lägret. 
 
Må 24 juni 

Kl 13-14:45 Incheckning 
Kl 14-14:30 Fika 
Kl 14:30 Informationsmöte i “Månsalen” 

 
Fre 28 juni 

Kl 14-15  Avslutningskonsert i kulturhuset “Spira” i Jönköping 
 
 
Hitta till Södra Vätterbygdens Folkhögskola: 
 
Adress:  Mångatan 10, 554 39 Jönköping 
Tel:   036-30 69 00 
Hemsida: http://www.svf.fhsk.se/konferens/kontakta-oss/  
Karta:   http://www.svf.fhsk.se/kontakt/hitta-hit/  
 
Buss/ tåg/ flyg:  
Anslutning med lokalbuss 27. Tidtabell och prisinformation finns på Jönköpings 
Länstrafiks hemsida http://www.jlt.se  
Hållplatser: 

• Skolan:   “Vattenledningsvägen”.  
• Tåg/ fjärrbuss:  “Juneporten” 
• Flygplats:  “Jönköpings flygplats” 
• Kulturhuset Spira:  “Kulturhuset Spira”  

 
Ta gärna kontakt med oss om ni har frågor: 
 

• Kostfrågor: SVF konferens@svf.fhsk.se alt Inga-Lill Andersson på  
036-30 69 00 

• Logifrågor:  Oxana Dekhtyarenko logi@linkopingsuzuki.se  
• Övriga frågor:  Maria Randjelovic Lagerinfo@linkopingsuzuki.se  

alt 0703-941300 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Maria Randjelovic och Ulf Hermansson 
Lägeransvariga 
Linköpings Suzukiförening	


