
 

 

Varmt välkomna till Svenska Suzukiförbundets stråkläger 2020! Lägret riktar sig till barn 
och ungdomar som spelar stråkinstrument enligt Suzukimetoden™ och undervisningen 
spänner över alla nivåer och åldrar. 
 
Till elever som spelar viola riktas en särskild inbjudan. Vi önskar att många violaster kom-
mer till årets läger och vi kommer att fokusera lite extra på era möjligheter att utvecklas 
utifrån er nivå. 
 
Vi vill även tipsa er om att anmäla barn/syskon 0-5 år och som ännu inte spelar till Suzuki 
Early Childhood Education. I år har vi glädjen att ha två utbildade SECE-lärare med oss. 
 
Att delta i Suzukiförbundets stråkläger innebär inspiration, utveckling och gemenskap. 
Upplevelserna från lägret dröjer sig kvar långt efter att avslutningskonsertens sista toner 
klingat ut.  

Musikaliskt innehåll 
Kärnan i undervisningen är gruppspel. Vi arbetar med materialet i Suzukiböckerna, men 
programmet innehåller också: 
 

✓ Folkmusik 

✓ Möjlighet till soloframträdanden vid lunchkonserter och kvällstid under ”Eine Kleine 
Nachtmusik” 

✓ Orkesterspel för elever bok 2 och uppåt 

✓ Kör och rytmik för elever t.o.m. bok 1 

✓ Avancerad ensemble för elever i bok 5 och uppåt 

✓ Pre-Twinkle på fiol och cello 

Lärarna 
Det är givande att få träffa olika lärare med skilda sätt att undervisa och du kommer att få 
med dig nya smarta tips på hur du kan utvecklas på ditt instrument. 
Du kommer få undervisning av några av de mest framstående lärarna inom 
Suzukipedagogiken i Sverige. Därtill gästar spännande internationella lärare kursen. I år är 
våra internationella gästlärare Joanne Martin från Frankrike/Canada och Jan Matthiesen från 
Danmark. Vi välkomnar varmt Jan tillbaka efter förra årets succé och vi är mycket stolta över 
att Joanne äntligen gästar Sveriges nationella Suzukiläger för första gången!  

Gemenskap 
Du kommer att under nästan en vecka få spela och umgås tillsammans med andra som delar 
samma intresse för musik. Ofta uppstår en härlig känsla av gemenskap när vi musicerar 
tillsammans. Denna känsla blir i sin tur till positiva minnen som lever sig kvar långt efter att 
själva lägret är slut.  
 



 

 

Det är också roligt att umgås med vänner och nya bekantskaper på raster och kvällar under 
lägret. Själva platsen där lägret genomförs inbjuder till aktiviteter, såväl spontana (till 
exempel finns möjlighet att röra sig i den närliggande stadsparken), som mer arrangerade 
aktiviteter (såsom bad exempelvis).  

Föräldrar 
Lägret är också till för dig som förälder. Det är lyxigt att ha nästan en hel vecka med 
helpension där Du kan fokusera på dina barn, umgås med gamla och nya bekantskaper och 
ta del av fantastisk musik. Du lär dig mycket genom att närvara vid ditt barns lektioner, där 
du ser hur man kan göra svåra saker lätt och roligt att lära sig. Du får också möjlighet att lära 
dig mer på föräldrasnack och frågestund med erfarna och engagerade lärare. Och självklart 
blir det en föräldraorkester! 


