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Vi befinner oss mitt i en period av ”nyva-
kenhet”. Allt sätter igång samtidigt, vilket
är både underbart och ibland frustrerande.
Vi har hunnit bli vana vid online-liv,
varifrån en förändring till den ”vanliga”
logistiken kan upplevas väldigt olika.
Vi Suzukilärare har fått vända ut och in på
oss för att hitta fungerande lösningar, och
ibland kan det vara svårt att förklara för
föräldrar varför de skall tillbaka till oss ”på
riktigt”, då en del har upplevt att det ändå
fungerar någorlunda online och föräldrar-
na har haft det lite bekvämare. Men då är
det viktigt att veta att det har fungerat
någorlunda just för att föräldrarna har varit
med tidigare och kunnat hänga med tack
vare sina tidigare förvärvade kunskaper.
För oss lärare har det varit konstgjord and-
ning att bedriva undervisning enligt
Suzukimetoden online utan fysiskt närva-
rande föräldrar. Om vi skulle fortsätta onli-
ne skulle det innebära ett stegvis borttynan-
de av metoden. Så varmt välkomna tillbaka
AllA föräldrar - nu kör vi på riktigt igen!

I Suzukimetoden är vi nog alla överens om,
att Irl är det som gäller. Skall vi överhu-
vudtaget behålla något från pandemiperio-
den, är det kanske online-möten som hand-
lar om den praktiska planeringen. Allt som
har med kreativitet och skapande att göra
föredrar i alla fall jag att ha Irl, månne det
vara med elever, kollegor, studenter eller
föräldrar, inget online går att jämföra med
den mänskliga kontakten.

Just nu går mitt engagemang i förbundet åt
till lärarutbildningar. På violin har vi haft
TT-kurs med 30 deltagare som tar examen
den 3-5 december i norrköping.  kursen
hölls online de första tre helgerna, och nu
under hösten tre helger Irl, i uppsala,
göteborg och norrköping! helt otroligt
vad roligt det har varit att få träffa dessa
fina och engagerade personer, som alla har
jobbat, haft tålamod med alla sena ändring-
ar och presterat både klingande och skrift-
ligt med samma glädje och glöd. denna
möjlighet skulle jag vilja dela med mig till
AllA Suzuki-instrument! Jag har hört att
pianisterna har haft det lika fint med kasia
Borowiak på sin kurs, även om de har fått
nöja sig med online-form hela kursen, men
hur får vi med oss viola, cello, gitarr och
flöjt?  
Cecilia Weissenrieder kommer att starta
nivå 1-kurs på cello efter jul, anmälan är nu
öppen, men det är väldigt få sökande fastän
vi BehÖVer fler cellolärare. Vad kan vi

göra? Alla goda förslag är välkomna, och
framför allt är AllA cellister välkomna att
anmäla sig.
SSz hoppas att inte behöva ställa in celloni-
vå 1-kursen 2022, det vore sorgligt.
haukur hannesson och Ann-Marie
Sundberg har sina ”independent” cello
respektive brass-nivåkurser pågående i
Västerås och nacka, men även där är det få
deltagare.
det andra fantastiska instrumentet på
stråksidan är VIOlA, som behöver upp-
märksamhet och på vilket vi inte har haft
nivåkurser på länge. Vår fina TT i viola, eva
nilsson har bestämt sig för att dra sig tillba-
ka, så nu behöver vi satsa på att få fram nya
TT på både violin och viola och att få till en
konverterings/nivåkurs för violaster.

SSz planerar att starta nästa violinnivåkurs
2023, då på alla fem nivåer.
I skrivande stund pågår planeringen inför
sommaren 2022. eventuellt finns det en
chans att få till en konverterings- och nivå-
kurs för viola. Violaster som är intresserade,
hör av er till ordforande@swesuzuki.org.
Om vi får ihop tillräckligt många blir kur-
sen av! I Belgien ordnas det Viola gathering
och violakurs i februari 2022, anmäl er
genast, ni som vill sätta igång! Se mer infor-
mation om detta i eSA:s newsletter på
hemsidan www.europeansuzuki.org.
Beträffande nivåutbildningar i gitarr, flöjt,
piano och orgel har vi kontaktpersoner som
ni kan vända er till angående eventuella
nivåkurser (se namnen på kontaktpersoner
på sidan 3 i Suzukinytt).

en ny Suzukikurs som SSz tillsammans
med Anna zhibaj, liv lidén och henna
helistekangas planerar är SeCe (Suzuki
early Childhood education). SeCe riktar
sig till barn i åldrarna 0-4 år, och utbildning-
ar planeras i Jönköping (nivå 1) och i
Västerås (nivå 2,3 och 4) under 2022. För att
kunna anmäla sig till nivå 1 på SeCe, skall
man ha gjort minst två av eSA:s fem lärar-
nivåer på sitt instrument.

efter två års inställda sommarkurser är det
äntligen dags att komma igen! Stråkkursen
blir som vanligt i Jönköping den 27 juni till
den 1 juli med Anna zhibaj som pedago-
giskt ansvarig och Västerås Suzukiförening
som arrangerande lokalförening. Båda har
lång och gedigen erfarenhet av värdskapet,
så vi har ett kanonläger att se fram emot!
det blir en del nyheter för alla, bland annat
kring anmälningsrutiner, så håll koll på
hemsidan www.swesuzuki.org, där allt
publiceras vartefter detaljerna klarnar.
BOkA tiden i era kalendrar, då det brukar
blir fullt snabbt!

den tidigare kombokursen, (piano, flöjt och
trumpet) verkar ligga i malpåse på grund

av det bristande underlaget både på lärar-
och elevsidan inom blåsinstrumenten.
detta får vi alla jobba på. hur kan vi locka
blåsarna till Suzukiläger?
Sommaren 2022 planeras ett PIAnOlÄger
med AnnaMaria hedin som ansvarig lära-
re. hon arbetar just nu med att hitta kurs-
gård och datum. 
Skall pianolägret vara samtidigt som stråk-
lägret på en annan plats, eller skall det vara
veckan före stråklägret i Jönköping? detta
jobbar AnnaMaria med just nu. ni pianofa-
miljer kan hjälpa till genom att meddela
intresse till AnnaMaria, så att hon vet att
underlaget finns.
Adress: speldagar@frumusica.nu  

ni som inte får plats i Jönköping eller på
pianolägret har chans att anmäla er till kurs
i Italien 2022! I Cuneo i norra Italien ordnas
eSA:s elevkurs 13-17 juli 2022, de räknar
med 500-600 elever och erbjuder undervis-
ning på alla nivåer. ni hittar mera informa-
tion på eSA:s hemsida (se ovan), anmälan
öppnar inom kort.

Som ni märker är det lärarutbildningar som
har tagit den största platsen på Insidan den
här gången, men om vi inte har utbildade
Suzukilärare, har vi inte heller Suzukielever
och Suzukiföräldrar – dessa tre formar vår
”Suzukitriangel”, som förverkligar många
drömmar hos såväl små som stora.

Till slut vill jag och hela SSz gratulera två
fina jubilarer!
göteborgs Suzukiförening firar sitt fem-
tionde år. Tänk att det är 50 år sedan Sven
Sjögren startade den första Suzukigruppen
i Sverige! 

Betelkyrkans Musikskola startade sin
Suzukiverksamhet för 40 år sedan med
MajBritt Ström i spetsen, och nu fortsätter
hennes elev Anna esbjörner med sina
Suzukikollegor att föra arbetet vidare
under gedigen ledning av linn elvkull. Jag
tror att MajBritt skulle vara mycket stolt
över hur ”hennes skola” förs vidare.

nu siktar vi alla mot årets julkonserter, och
om vi sköter oss får vi äntligen
återse alla kära och nära på våra konserter.

Ta hand om er och spela så det känns i hela
kroppen!

God jul och ännu godare nytt 2022!

Päivikki

Novembertankar
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SVENSKA SUZUKIFÖRBUNDET
anslutet till ESA

Sekreterare: Pär lundagårds
Vevlinge 3657, 82150 BOllnÄS
070-691 50 22
sekreterare@swesuzuki.org

Kassör: Isabella ek
grankullegatan 7,  44146 AlIngSåS
070-475 23 73
isabella.ek.suzuki@hotmail.com

Medlemsregister: Adressändringar och medlems-
anmälningar görs till AnnaMaria hedin,
Trädgårdsgatan 15, 702 12 Örebro
medlemsansv@swesuzuki.org

Hedersmedlemmar: elisabeth Bredlund 
och Sven Sjögren

Förbundet är öppet för alla intresserade.

Medlemskap kan erhållas i någon av följande
kategorier:
A Suzukilärare utbildad vid ett av dr Suzuki godkänt
institut och/eller utbildning enligt ESA-nivå 5.
B1 Suzukilärare med ESA-nivå 3–4.
B2 Suzukilärare med ESA-nivå 1–2.
B3 Övriga musiklärare.
P Lärare som gått i pension.
C1 Familjeavgift (barn- och ungdom samt deras föräldrar
i Suzukiverksamhet i lokalförening som godkänts av SSZ)
C2 Stödjande medlem.

Årsavgifter:
A: 350:-, B1: 350:-, B2: 350:-, B3: 350:-, P: 200:-, C1: 350:-
med syskonrabatt, C2 lägst 200:-.
Läraravgiften (350 kr) inkluderar familjeavgiften.
Spelande lärarbarn registreras med namn och instrument.
A-, B1-, B2-, B3-, P- och C2-avgifter skickas direkt
till förbundets bankgiro 5815-0178. C1-avgifter
skickas till respektive lokal Suzukiförening som
vidarebefordrar till SSz.
Alla medlemmar får Suzukinytt.

A-, B1-, B2-, B3- och C1-medlemmar får tillträde till
både av eSA och SSz anordnade kurser, läger och
utbildningar.

Avgiften innebär också medlemskap i european
Suzuki Association (eSA) och International Suzuki
Association (ISA). detta ger möjlighet att delta i
Suzukikurser och läger i hela världen. Alla med-
lemmar får Suzukinytt och alla lärarmedlemmar
har tillgång till Teacher´s newsletter på eSA:s hem-
sida med adress www.europeansuzuki.org

Suzukinytt utkommer 4 gånger/år.

Prenumeration: Pris helår: 150:-.
Institutioner m fl kan prenumerera.

Bankgiro: 5815-0178

Svenska Suzukiförbundets hemsida:
www.swesuzuki.org

SVENSKA SUZUKIFÖRBUNDETS INFORMATIONSRUTA
Styrelsen 2021

Päivikki Wirkkala-Malmqvist, ordförande
073-56 79 650
kanalgatan 106, 603 65 nOrrkÖPIng
ordforande@swesuzuki.org

Pär Lundagårds , sekreterare
070-691 50 22
Vevlinge 3657, 82150 BOllnÄS
sekreterare@swesuzuki.org

Isabella Ek, kassör
070-475 23 73
grankullegatan 7,  44146 AlIngSåS
isabella.ek.suzuki@hotmail.com

Maja Radic, vice ordf
maja_flu@yahoo.com

Henna Helistekangas, ledamot
henna.helistekangas@swesuzuki.org

Irma Jeffrey, ungdomsledamot
irma.jeffrey@outlook.com

Ulf Hermansson, ersättare
0730-41 29 21
Berga Prästgården, 590 51 VIkIngSTAd
ulf.hermansson@regionostergotland.se  

Cecilia Weissenrieder, ersättare
Weibullsgatan 43, 215 65 MAlMÖ
070-24 877 97
cecilia.weissen@gmail.com

Kontaktlärare
Cello:               haukur F hannesson
                       Tel 076-091 24 99
Fiol:                 Päivikki Wirkkala-Malmqvist
                       073-56 79 650, violin@swesuzuki.org
Flöjt:               henna helistekangas
                       henna.helistekangas@swesuzuki.org
Gitarr:            harald Söderberg
                       Tel 0047-91512050
Kontrabas:      Björn Blöndal
                       bjornbas1@gmail.com
Orgel:             gunilla rönnberg
                       Tel 072-55 40 888 
Piano:             Maja radic
                       Tel 0736-717 416
SECE:             liv lidén, 
                       Tel 0708-527517

Trumpet:         Ann-Marie Sundberg
                       Tel 070-55 77 912
Viola:              eva nilsson
                       Tel 090-13 56 15

Music Mind  Magdalena Prahl Broström
Games:            Tel 0706-49 85 48

Notbibliotek
                
katalin Tibell, Ingelstorps byväg 25
                  270 21 gleMMIngeBrO
                  Mobil 0739-87 06 50
                  katalin@ingelstorp.se

ANNONSPRISER: (gäller per införande)

• För privatperson kostar en mindre 
annons 100:-.  

• För företag gäller följande priser:
åttondelssida 450:-
kvartssida 900:-
halvsida 1 800:-
helsida 3 000:-
baksida 3 500:-

• Suzukiföreningar får sätta in en annons
om läger eller kurs, maximalt 1/8 sida, gra-
tis. För större annons gäller priserna ovan.
• ny annonsör som annonserar under ett år
(i 4 nummer i rad av Suzukinytt) får fjärde
annonsinförandet utan kostnad.

Redaktörens ruta
Kära läsare!
Så härligt att vi har fått starta upp
och ses fysiskt i undervisningen
igen! Som Päivikki skriver på
Insidan, är det ju faktiskt en förut-
sättning för själva metoden. Jag har
haft förmånen att starta upp en ny
Suzukigrupp med små violinister i
höst. Så kul att få träffa nya entusias-
tiska föräldrar och barn! den lille
knappt femårige killen som gärna
gömmer sig i fönsterkarmen i början
av lektionen, hade jag knappast kun-
nat nå online. det är förvisso lite av
en utmaning ändå, men nu är det i
alla fall möjligt!

detta nummer av Suzukinytt vitt-
nar om att allt börjar återvända till
normalläge. Fina bilder från olika
håll i landet, där speldagar och kon-
serter pågår som vanligt igen!
Fortsätt att skicka sådana bilder till
mig, tack! Och texter, teckningar
eller vad det nu kan vara.

ha en fin jul!

Maria Ille André
redaktör, Suzukinytt

REGISTERRUTINER 
FÖR LOKALFÖRENINGAR
Förslag till kommunikation mellan Svenska
Suzukiförbundets medlemsregister
(AnnaMaria hedin) och  lokalföreningar
(medlemsregisteransvarig samt kassör).

1 sep – 31 dec  
Inrapportering av nya medlemmar. 
Medlemsavgiften gäller då för höstterminen
(utan kostnad) samt för hela nästa kalenderår.

1 nov – 30 dec
Fakturering och inbetalning avseende gamla
och nya medlemmar.

1 sept – 31 dec
Inrapportering av medlemmar som slutat.

1 apr – 31 maj
Inrapportering (normalt efter årsmöte i lokal-
föreningen) av ändringar i ”uppdragsför-
teckning”,  d v s ordförande, sekreterare,
kassör, medlemsregisteransvarig, kontakt-
person m fl.

(Suzuki early
Childhood 
education)
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Minnen från sommar-
kursen i Bjurbäck

I en gammal charmig folkskola, vackert belägen i Bjurbäck
i Västergötland pågår aktiviteter i varje hörn. några barn
övar fiol koncentrerat, några är djupt inbegripna i ett
schackparti och i en skolsal är det rund-pingis. Om en
stund kommer tjejerna som har hämtat de tre islandshästar-
na. då får man prova på att rida några varv. 

efter intensiva lektionspass finns det möjlighet att gå en
sväng ner till sjön för att bada. en av dagarna blir det till
och med tillfälle att rida med hästarna i vattnet. På kvällen
kan man följa med laif ut på fisketur. 

det som pågår är åsbo/Bjäre-Suzukiförenings sommar-
kurs, ett småskaligt alternativ till den av corona-skäl inställ-

da stora Suzukikursen som så för-
tjänstfullt brukar ordnas på Södra
Vätterbygdens folkhögskola.
Initiativtagare till Bjurbäckskursen
är Suzukipedagogen och folkmusi-
kern ninni Carr och med henne
undervisar Suzukipedagog Anna-
Carin Sundén från Växjö och
hjalmar risinger, som förutom fiol
behärskar jonglering, enhjuling,
schack och allt möjligt klurigt man
kan ägna sig åt.

Just denna mångsidighet präglar
hela kursen. det ska vara roligt,
utmanande och kreativt. Ambitiös
fiolundervisning men också gott om
tid att ha kul med nyfunna vänner.

Vägen ner till sjön. 

Tuvalie och Matilda på hästryggen.
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ett läger av detta slag kräver förstås uppbackning.
ekonomisk sådan står FOlk yOu för, och Bjurbäcks hem-
bygdsförening upplåter lokaler och hjälper till med en hel
del praktiskt. dessutom kommer de och lyssnar på avslut-
ningskonserten, som äger rum i den ovanligt vackra träkyr-
kan, omgiven av ett landskap som är som en dröm om den
svenska sommaren.

Sara Fredestad
Mamma till Pius, som spelar orgel samt Veronika, Silas och
Josef, som spelar fiol
åsbo/Bjäre Suzukiförening Fiollådor i de vackra träbänkarna inför konserten i Bjurbäcks kyrka.

Ninni Carr håller lektion.
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Hälsning från Betelkyrkan i Örebro
under hösten genomför vi speldagar
för fiol, cello och piano. Speldagarna
syftar till att fördjupa spelet, lära sig
nya tekniska lösningar, träffa kompi-
sar och spela för att det är kul. Vi har
löst lunchen genom att ett par föräld-
rar köper pizza och delar upp till alla.
Fika hjälper alla till med, så att det blir
en härlig buffé!

Vi har fått besök av Päivikki Wirkkala-
Malmqvist, fiol och Mats eckeborn
samt Andreas Tengberg, cello som
gästpedagoger hittills. den 18/12 är
det speldag för pianister med Anna
Maria hedin som gäst.

21/11: 40-årsjubileum med festkonsert
i hjalmar Bergmanteatern i Örebro.

Äntligen får vi fira att Betelkyrkans
Musikskola har funnits i Örebro i 40 år
och utbildat tusentals barn och ungdo-
mar enligt Suzukimetoden!

Linn Elvkull
Betelkyrkans Musikskola, Örebro

Skriv för att lägga till text

VÄLKOMNA till en kurs i :  Music Mind Games med Magdalena Prahl 7-8/1-22 klockan 9.30-16.00                       Avgift: 2500 kr Kaffe och fika ingår i priset

 

INSPIRATIONSDAGAR FÖR PEDAGOGER I BETELKYRKANS MUSIKSKOLA  Anmäl dig här: linn@betelkyrkan.se Senast 1/12

Cellister från speldag i Betelkyrkans Musikskola 4/9. Dagen var "den bästa dagen"
enligt en elev.

Hälsning från en härlig speldag med orkestern Forte i slutet av augusti, Betelkyrkans Musikskola i Örebro. Dagen fick 10/10 poäng av
Oweis, 10 år.
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Speldag i Trollhättan

Dagen avslutades med konsert i entrén på N3.

den 2 oktober kunde vi äntligen samla
våra grupper för en speldag tillsam-
mans. när min kollega liv lidén och
jag bokade in detta datum i våras, viss-
te vi inte riktigt om vi skulle kunna
genomföra dagen. Vi hade, som de
flesta andra, en längtan efter att få
spela tillsammans och att få umgås
med varandra. 

ett trettiotal barn från Trollhättans
Suzukiförening träffades i vårt kultur-

hus n3. eleverna fick spela både i stor-
grupp och uppdelat i mindre grupper.
För många var det första gången de
spelade ihop med en annan grupp. 
Samtidigt som vår speldag pågick, var
det också ett stort ”öppet hus”-event i
det område vi jobbar. På n3 var det
mycket verksamhet igång, samtidigt
som det var många människor i rörel-
se även utanför n3-huset. Vi hade vår
avslutningskonsert i entrén framför en
publik som bestod av föräldrar, andra

elever, personal på n3 samt besökare
utifrån. det kändes mycket roligt att få
visa upp våra fantastiska elever för en
något större publik. 
dagen blev mycket lyckad. Fina lektio-
ner, prat vid fikabord, lek och en härlig
avslutningskonsert. Som lärare blir
man lite extra stolt en dag som denna. 

den 23-24 april 2022 bjuder vi i
Trollhättans Suzukiförening in elever
från alla föreningar till Suzukihelg.
hoppas vi ses då!  

Gabriella Blomstervall lidö,
Suzukilärare på fiol i Trollhättan

Teacher Training-kurs 

Sista helgen i
oktober var det
här gänget på TT-
kurs i Norrköping
med lärarna 
Jan Matthiesen,
Päivikki Wirkkala-
Malmqvist och
Leif Elving. 
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Nationell Suzuki-cellolärarkurs Nivå 1

Elev- och orkesterkurs sommaren 2022

På Kulturskolan i Lund:
5:e - 6:e februari 2022
19:e - 20:e mars
14:e - 15:e maj
11:e - 12:e juni
27:e - 28:e augusti
15:e - 16:e oktober

Examen:
12:e november (reserv: 13:e november)

Pris för kursen: 17500 kr
• Arrangör: Svenska Suzukiförbundet.
• Kommer att äga rum i Lund. Boende och mat 
ombesörjs av kursdeltagarna själva.

• Kursen är för alla cellister med en 
musikhögskoleexamen.

• Kursstart: 5:e februari 2022.
• Examen: 12:e november 2022.
• Lärare: Cecilia Weissenrieder, av ESA legitimerad
Suzukilärartränare.

• Mer info kommer. Intresseanmälan på hemsidan: swesuzuki.org

Svenska Suzukiförbundet arrangerar i samarbete med Västerås Suzukiförening följande:

Kurstid: 27 juni - 1 juli 2022
Plats: Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping
Anmälan öppnas 1 februari 2022
Sista anmälningsdatum: 28 februari 2022
Arrangör: SSz i samarbete med Västerås Suzukiförening
Instrument: Violin, viola och cello på alla nivåer
Suzuki Early Childhood Education (SECE):
musikundervisning för de allra yngsta (utan instrument)
ca 0-5 år
Kursinnehåll: gruppspel på alla nivåer, orkester, folkmu-
sik, konserter mm. Sociala aktiviteter arrangeras i anslut-
ning till lägret.
Information om kursen: Se Svenska Suzukiförbundets
hemsida www.swesuzuki.org
Pedagogiskt ansvarig: Anna zhibaj  
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Fiolbyggaren
i Malmö

Välkommen till din nya 
fiolbyggare i Malmö!

Allt inom stråkinstrument.
Försäljning av nya och begagnade instrument,
stråkar och tillbehör.
Reparation av alla stråkinstrument och stråkar.

Populära Alosa och Alois Sandner
instrument till Malmös bästa priser.

Fiolbyggaren i Malmö 
– kvalité till låga priser

Falkmansgatan 3, 
217 62 Malmö
Tel 040-855 58
info@fiolbyggaren.se 
www.fiolbyggaren.se

  
      

  
    
   

     
     

      
    

       
                                                                                                  

  
       

Vi har instrumentet du söker!
Hyr eller Köp - alla storlekar

Fiol • Viola • Cello • Kontrabas • Tillbehör

www.violamusik.se • info@violamusik.se
0707 740 480

SUZUKI™ Sundays
Running a Workshop - Online
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Suzuki för bleckblås 
fungerar utmärkt
nu är den här, Suzuki Trumpet School, Volume 1. efter tio
år har trumpet äntligen blivit ett ”riktigt” Suzukiinstru-
ment med egen tryckt bok och professionell inspelning.
Boken har utarbetats av ISA Brass Committee (Internatio-
nell Suzuki Association), och inspelningen är gjord i Alfred
Music´s studio i Indianapolis oktober 2019. Solist är Caleb
hudson från Canadian Brass, en brasskvintett som alla
världens brassmusiker uppskattar och beundrar. Jag vill
varmt rekommendera att söka upp Caleb hudsons inspel-
ningar på youtube för fina musikupplevelser, och om
någon fortfarande tvekar inför trumpet som ett ”rumsrent”
Suzukiinstrument.

För min egen del startade intresset för Suzukimetoden i
norrköping på 80-talet, när jag såg Suzukiutbildade kolle-
gors fantastiska undervisningsresultat. det stimulerade
min redan existerande vilja att utveckla den mycket unga
bleckblåsmetodiken och väckte en önskan om att något lik-
nande skulle finnas för trumpet.  Jag dammade av min fiol,
som legat oanvänd ett tag och åkte på ett Suzukisommar-
läger med lärarutbildning, som det var organiserat på den
tiden. där gjorde jag min första bekantskap med metoden
och började ”översätta” det jag såg till mitt eget instrument.

Med ett löfte från de ledande pedagogerna Sven Sjögren
och John kendall om att metoden säkert skulle utvecklas
även för trumpet, väntade jag ivrigt på att något skulle

hända. Som alla förstår, hände inte så värst
mycket, inte förrän cirka 20 år senare, då
mina vägar korsades med dåvarande ordfö-
randen i europeiska Suzukiförbundet
haukur F hannesson. haukur kom som
biträdande rektor till nacka Musikskola, där
jag arbetade som bleckblåspedagog nyligen
hemkommen från sex år som emigrant på
Färöarna och på åland. Mellantiden var
präglad av ett sökande efter en lämplig
metodik för små barn dels genom egna
experiment tillsammans med förskolelärare
och rytmikpedagoger, dels genom att ta del
av erfarenheter från ”rett på musiken”, ett
norskt Suzukiinspirerat projekt och
Brasslek, en verksamhet med bleckblåsin-
strument i kulturskolorna för åk 1 och 2.

Med hjälp av haukur F hannesson kunde
jag 2004 starta en försöksverksamhet, som
kom att ligga till grund för ISA:s beslut den
15 oktober 2011 att erkänna trumpet som en
disciplin inom Suzukimetoden. Försöks-
verksamheten var ett så kallat Fou projekt,
(Forskning och utveckling) finansierat av
kungliga Musikhögskolan, där jag även var
metodiklärare. Fem år senare införlivades
hela bleckblåsfamiljen i uppdraget, vilket

Hilma van Lokhorst, fem år, blåser en rak och kraftig luftström för att få
vindsnurran att snurra.
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gav möjlighet för både barn och lärare att utbilda sig inom
Suzukimetoden inte bara på trumpet utan även på valthorn,
trombon, eufonium och tuba. likheterna på nybörjarnivå är
väldigt stora och kan ses som en parallell till förhållandet
mellan fiol och altfiol. 
Suzukitrumpet fyller alltså tio år i dagarna, och Suzuki
Brass firar sin femårsdag.
Som Teacher Trainer har jag haft lärarutbildningar både i
eSA (european Suzuki association) och SAA (Suzuki asso-
ciation of the Americas) i Sverige, kanada, Brasilien och
Mexiko.
under pandemin var det onlineutbildningar som gällde,
och totalt är vi i skrivande stund 91 utbildade Suzukilärare
på olika bleckblåsinstrument i 21 länder. de mest exotiska
länderna är Thailand, Argentina, Peru och Colombia. 

Snart passerar vi ”100 lärare”-strecket. en eSA-kurs pågår
med examen i april, onlinekurser i både Mexiko och
Brasilien är planerade och en lokal kurs i london med exa-
men i september 2022. Målet är att hitta och inspirera lärare
att vilja utbilda sig till Teacher Trainers för att inom en snar
framtid ta över verksamheten och driva den vidare. 

Även om bara bok 1 finns i tryck, finns det tre böcker till fär-
diga som prototyp. nivå 1 och 2 motsvarar en bok var och
nivå 3 bok 3 och 4. Många lärare har redan nått nivå 2, och
i juli detta år startade den första nivå 3-utbildningen inom
eSA med examen i april 2022. 

I SAA kommer den första nivå 3-utbildningen i juni 2022.
I Sverige är verksamheten inte så imponerande. Väldigt få
skolor har införlivat Suzukitrumpet i sin verksamhet. Vad
jag vet, finns det för närvarande bara i umeå och Västerås,
förutom några enstaka elever här och där. Orsaken är, som
jag ser det, hur musikskolorna är organiserade, och möjlig-
heten att ta emot elever under skolåldern. Antalet elever är
en annan faktor, det är inte ofta man har sex nybörjare på
fyra år i början av en hösttermin. grupplektioner och spel-
kompisar är en viktig hörnsten för att få till en fungerande
verksamhet. Själv har jag över 20 elever och regelbunden
gruppverksamhet. det är oerhört inspirerande, och dess-
utom arbetar jag tillsammans med mina Suzukikollegor
daniel lindblom, fiol och danni Stazar, gitarr i Stockholm
nacka Suzukiförening, där vi har speldagar och konserter
tillsammans. 

FoU projekt, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2007-2009. Fotot togs på Astrid Lindgrens 100-årsdag, den 14 november 2007, då för-
skolebarn uppmanades att klä ut sig till sagofigurer ur hennes böcker.
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Jag hoppas att läsårets lärarutbildning är ett trendbrott,
eftersom vi detta år har fyra svenska lärare som får sin
Suzukilärarutbildning genom sin musikskola. det är
umeå, Växjö, karlskoga och Jönköping. heja dessa musik-
skolor och hoppas att det sprider sig!

Själva undervisningen består i början av övningar i form av
lekar, som syftar till en ergonomisk hållbar spelteknik som
blåsövningar, spela på tratt och en väl anpassad repertoar.
För min egen undervisning har jag gjort ett nybörjarmateri-
al, som är en bilderbok för barn hur man lär sig spelar trum-
pet. den heter ”låtar och lekar för trumpet” och kan ses
som ett ”pre twinkle”-material, för den som vill. 

Vårt verkliga bekymmer är däremot instrument. det finns
inget riktigt bra nybörjarinstrument. Vad vi än använder, är
det ergonomiskt dåligt och måste användas i mycket små
doser för att gagna syftet med undervisningen. Alternativet
är att vänta tills barnen blir stora och starka nog att lätt
kunna hantera en trumpet, men som jag ser det är det inget
alternativ. där har vi redan varit och det var inte bra. en
tidig start har så många fördelar. Vi är flera som har försökt
påverka tillverkarna men än så länge utan resultat. Vi måste
bli större som grupp, innan någon vågar satsa ekonomiskt
på att utveckla ett riktigt bra instrument.  

Jag har inte nämnt något om framtänderna, det som för så
många fortfarande är ett så stort bekymmer. det beror på
att jag glömmer bort det, eftersom det inte existerar som ett
bekymmer för oss. Barnen spelar på som tidigare och låter

sig inte påverkas. Bekymret ligger hos lärarna, som skyller
på de stackars framtänderna för att undvika att börja
undervisa yngre barn. Tidigare fanns det ingen fungerande
metodik, så det kan man förstå, men nu är läget annorlun-
da. Berätta gärna för era bleckblåskollegor att
Suzukimetoden finns för trumpet, valthorn, trombon och
tuba, uppmuntra dem att gå utbildningen och bjud in dem
till er verksamhet. ”divercity” tjänar alla på, inte bara mil-
jön och människan, utan även Suzukimetoden. 

Personligen har Suzukimetoden betytt, att jag genom att
samla befintlig kunskap från alla tänkbara olika håll och
genom praktisk erfarenhet har utvecklat en metodik, som
fungerar mycket bra för såväl unga som äldre elever.
Metodiken är redskapet, som ger oss möjlighet att medver-
ka till att barn får musik med sig i livet, självklart för musi-
kens egen skull men också för barnens egen utveckling och
för våra gemensamma mål i samhället.

Ann-Marie Sundberg

Musiker och pedagog
Suzukilärare på trumpet
eSA Suzuki Brass Teacher Trainer
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kOnTAkTPerSOner I SuzukIFÖrenIngArnA
Alingsås Suzukiförening
Sara haraldsson
Mörlandaväg 51
466 92 SOlleBrunn
sara.l.haraldsson@gmail.com
0707-52 72 76
www.alingsassuzuki.se

Arvika Suzukiförening
Johanna lind 
johanna@malarhojden.nu 

Betelkyrkans musikskolas Suzukiförening, Örebro
linn elvkull
Betelkyrkans musikskola
köpmangatan 19
702 10 ÖreBrO
linn@betelkyrkan.se
019-611 66 00
https://musikskola.betelkyrkan.se

Bollnäs/Ovanåkers Suzukiförening
lasse Bertilsson
Smörbollsvägen 4
821 50 BOllnÄS
lasse.bertilsson@bollnas.se
0278-121 67, 0278-257 69
www.bollnassuzuki.se

Borlänge Suzukiförening
Maria dotzsky
maria@dotzsky.se
070-724 6950
borlangesuzuki.se

Borås Suzukiförening
lars Magnusson
Akvilejagången 29
507 52 BOråS
lars.em.magnusson@tele2.se
0705-15 84 33
www.suzukimetod.se

Bromma - Hässelby Suzukiförening
åsa Bevegård
asabevegard@gmail.com
suzukivasterort.weebly.com

Danderyd Suzukiförening
Malin Widefjäll
Malin.Widefjall@danderyd.se

Falu Suzukiförening
Anna Brusewitz
anna.m.brusewitz@gmail.com

Gislaved Suzukiförening
daniel Catoni
daniel.Catoni@welandsolutions.se

Göteborgs Suzukiförening
Marika Wirung
info@suzukigbg.se
suzukigbg.se

Halmstads Suzukiförening
Sanna Björk 
sanna.bjork@gmail.com 

Härnösands Suzukiförening
Magnus eriksson van Weelie 
kemange@hotmail.com 
070-4096192, 076-8135283 

Jönköping Suzukiförening
Ann-loui nilzén
von essenvägen 12
553 07 JÖnkÖPIng
annlouimagnus@hotmail.com
0738-074497

Kalmar läns Suzukiförening
yvonne gunnebrant Österström
Skodal, habbestorp 505
383 92 MÖnSTeråS
skodal@telia.com
0703-70 24 92

Karlstads Suzukiförening
Anna-karin Sundquist
anna.karin.12@gmail.com 
karlstadsuzuki.se

Kronobergs Suzukiförening
Anna-Carin Sundén
kapellvägen 16
352 62 VÄXJÖ
acsunden@gmail.com
0763-22 18 22

Kungsbacka Suzukiförening
Monika Tidland / Staffan Sjöstedt / Mats lindgren 
kungsbackasuzuki@gmail.com 

Linköping Suzukiförening
ramesh Montazerolghaem
rammontazer@gmail.com
www.linkopingsuzuki.se

Lundabygdens Suzukiförening
roula nicolas
roulanicolas1@gmail.com 
www.lundasuzuki.se

Malmö Suzukiförening
lisen Winborg
elinelundsvägen 55F
216 23 MAlMÖ
lisen.winborg@hylliepark.se
0704-84 01 21
hyllieparkfolkhogskola.se/suzuki-malmo

Suzukiföreningen vid Musikskolan Fru Musica, 
Örebro
AnnaMaria hedin 
ami@frumusica.nu
0700-90 5775
www.frumusica.nu

Norrköpings Suzukiförening
Magnus holmgren
lidaleden 406
603 81 nOrrkÖPIng
magnus.holmgren.77@gmail.com
0736-33 29 64
www.norrkopingsuzuki.se

Pro Musica Suzukiförening 
i Stockholm (f.d. Suzukicentral)
Margret Jensdottir
margretjens@gmail.com
Scandinavian Strings
emilia drougge
emilia.drougge@gmail.com
www.belvelin.n.nu

Simrishamns Suzukiförening
Sven Midgren
sven.midgren@simrishamn.se
simrishamnssuzuki.se

Stockholm Nacka Suzukiförening
Ann-Marie Sundberg
Stångväg 16
128 44 BAgArMOSSen
amsundberg48@gmail.com
08-74 54 570, 070-55 77 912

Stockholms Suzukipianogrupp
Mona hanning
monahanning2009@hotmail.com
0708-10 78 07
www.pianoundervisningmonahanning.se

SuzukiLinné
Staffan lindé
staffanmassage@outlook.com
suzukilinne.se

Södertörns Suzukiförening
karin helander
suzuki-sodertorn-styrelsen@googlegroups.com
www.suzukisodertorn.se

Trollhättans Suzukiförening
gabriella Blomstervall lidö
utsiktsgatan 126
461 71 TrOllhÄTTAn
gabriellalido@gmail.com 
070-278 53 33
www.trollhattansuzuki.se 

Umeå Musikskolas Suzukiförening
suzukiumea@gmail.com
umesuzuki.se

Västerbergslagens Suzukiförening
eva-helena Morén
näs gård näsgårdsvägen 7
771 92 ludVIkA
evahelenam@gmail.com
070-265 45 59

Västerås Suzukiförening
Jemima Widforss
jemima.widforss@gmail.com

Åkerby Suzukiförening
Christina lundström
åkerby kapell hjälmsta 9
743 86 BÄlInge
christina.lundstrom@akerbysuzukiforening.org
0702-67 97 58
akerbysuzukiforening.org

Åsbo-Bjäre Suzukiförening
Johanna norström
hannalottastina@gmail.com
0706-21-8749


