Svenska Suzukiförbundet arrangerar i samarbete med
Åkerby Suzukiförening följande:

Stråkläger i Jönköping 2022
Kurstid: 27 juni-1 juli 2022
Plats: Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping
Anmälningsdatum: 1-28 februari 2022
Arrangör: SSZ i samarbete med Åkerby Suzukiförening
Instrument: Violin, viola och cello på alla nivåer.
Suzuki Early Childhood Education, SECE: Musikundervisning för de allra yngsta utan instrument 05 år, en lektion/dag
Kursinnehåll: Gruppspel, orkester på olika nivåer, körsång, rytmik, notläsning, MMG, folkmusik och
konserter. Sociala aktiviteter arrangeras i anslutning till lägret.
Aktuell information om kursen och anmälan: Se Svenska Suzukiförbundets hemsida
www.swesuzuki.org
Pandemi och Covid-19: Lägret blir av under förutsättning att vi kan följa rådande direktiv. SSZ
förbehåller sig rätten att ändra på upplägget eller ställa in.
Men vi hoppas såklart att ett nu efterlängtat läger äntligen blir av!
Pedagogiskt ansvarig:
Anna Zhibaj (Uppsala/Västerås)
Kurslärare:
Violin:
Jan Matthiesen (Danmark), Andreas Kongshaug (Västerås), Christina Lundström (Uppsala), Emanuel
Kling (Göteborg), Hanna Blomberg (Malmö), Jens Elfving (Göteborg)
Viola:
Joanne Martin (Canada/Frankrike), Emanuel Kling (Göteborg)
Cello:
Monika Gango (Jönköping), Gabriel Szamosi (Växsjö)
SECE:
Patricia Rüttimann (Schweiz), Liv Lidén (Alingsås)
Orkester:
Andreas Zhibaj (Uppsala)
Folkmusik:
Hanna Blomberg (Malmö)
Kör:
Liv Lidén (Alingsås)
Pianoackompanjemang:
Hans Wikström (Stockholm)
Ytterligare några lärare kan tillkomma - följ information på hemsidan

Avgifter stråkläger:
Kursavgift instrument, per familj exkl. kost och logi:
1 barn: 2 600 kr
2 barn: 4 850 kr
3 eller flera barn: 6150 kr
Kursavgift SECE exkl. kost och logi:
500 kr per barn
Medföljande vuxen:
Medföljande förälder eller annan vuxen är obligatorisk under lägerdagarna. Äldre elever kan dock få
tillåtelse att delta utan medföljande vuxen i överenskommelse med lägerledningen. Boende på Södra
Vätterbygdens folkhögskola kan i normalfallet erbjudas en vuxen per barn, fler endast i mån av plats
eller vid särskilda behov.

Läger-t-shirt (av Åkerby Suzukiförening)
Kan beställas för en tilläggskostnad.
För- och eftermiddagsfika (av Åkerby Suzukiförening)
Kan beställas för en tilläggskostnad.
Anmälan till kursen:
Anmälan är öppen från och med 1-28 februari 2022 och görs via en länk uppsatt på SSZ:s hemsida.
Medlemskap i Svenska Suzukiförbundet krävs för antagning. Fyrsiffrigt medlemsnummer/familj ID.
OBS! Antalet platser är begränsat och anmälan är bindande!
Antagningsförfarande:
För varje instrument och nivå gäller ett visst antal deltagare. Efter anmälningstidens slut sker
antagning med hänsyn till antal anmälda/instrument och gruppindelning. Besked om antagning
lämnas under april månad 2022.
Möjlighet att uppdatera vilket musikstycke som är aktuellt kommer under maj månad.
Om inte alla anmälda får plats på kursen görs urval med hänsyn till anmälningsdatum, syskonförtur
och (vid behov) lottning. De som då inte får plats på kursen sätts upp på en reservlista.
Kost och logi
Inkvartering sker i elevrummen på folkhögskolan. Observera att för barn finns sängplatser endast i
begränsad mängd. Till barn i ej ordinarie bädd medtages egen säng/madrass och sängkläder.

Avgifter kost och logi:
Priser vid helpension (alla måltider + boende i rum på SVF)
Kost:
•
•
•

Vuxna och ungdomar: 1212 kr/pers
Barn 5 – 12 år: 606 kr/pers
Barn 0 – 4 år: gratis

Boende (Pris per rum)
Elevhemmen:
• Dubbelrum (max 4 personer): 1440 kr/rum
• Enkelrum (max 3 personer): 1300 kr/rum
Parkudden och Bergsgården (högre boendestandard):
• Dubbelrum: 2325 kr/rum
• Enkelrum: 2050 kr/ rum
I priserna ingår ej sänglinne och handdukar. Detta medtages, alt. kan hyras för 150 kr/person.
Till barn i ej ordinarie bädd medtages utöver sänglinne och handdukar även egen säng/madrass,
samt täcke och kudde.
Husvagnsplats (endast om det inte finns tillräckligt med rum):
• Med el: 900 kr/ plats (max 2)
• Utan el: 660 kr/ plats (betalas på plats till Svf)
Priser ej boende på SVF:
Kost (lunch, kvällsmat, kvällsfika hela kursen):
• Vuxna och ungdomar: 932 kr/pers
• Barn 5 – 12 år: 446 kr/pers
• Barn 0 – 4 år: gratis

Auskultation för intresserade lärare:
- SSZ-medlem: gratis
- Icke medlem: 800kr/hela kursen eller 200kr/dag.
- Betalas till Svenska Suzukiförbundets bg. 5815-0178. Märk inbetalningen med ”auskultation” och
ditt namn.
- Anmälan sker till Anna Zhibaj
- Kost och logi ordnas separat och på egen hand.

Kontaktpersoner:
Pedagogiskt ansvarig:
Anna Zhibaj
e-post: anna.zhibaj@akerbysuzukiforening.org
Antagning:
Anna Zhibaj
e-post: anna.zhibaj@akerbysuzukiforening.org
Kost & logi:
Christina Hedlund
e-post: christina.hedlund@akerbysuzukiforening.org

