Om
Kungsbacka
Suzukiförening
I Kungsbacka erbjuds Suzukimusikundervisning i instrumenten fiol
och cello.

Kungsbacka Suzukiförening
Vill du veta mer? Maila oss på
kungsbackasuzuki@gmail.com
eller fråga din Suzukilärare

Föreningens främsta aktivitet är det
mycket uppskattade läger på Helsjön
Folkhögskola i september varje år.

För att kunna delta i lägret behöver
man vara betalande medlem i Föreningen.

Kungsbacka
Suzukiförening
Alla barn kan lära sig att spela ett
instrument, ju tidigare desto bättre!

Bilden © Geja Kuiken, info@proimaging.se

Länkar
http://www.swesuzuki.org/
Svenska Suzukiförbundet. Swedish Suzukiassociation, member of ESA.
http://www.kulturskolan.kungsbacka.se
Här kan du anmäla dig till undervisningen.

Pedagogiken

Bild tagen nära Helsjöns Folkhögskola, © Margaret Högman

Prof. Shinichi Suzuki

Bli medlem!
För att få bedriva en utbildning i Suzukis
anda krävs det en lokal föräldraförening.
Medlemskap i föräldraföreningen är obligatoriskt. Alla som deltar i Suzukiundervisningen stödjer verksamheten genom
en medlemsavgift. Medlemsavgiften består av två delar, dels till Vallda Kungsbacka Suzukiförening och dels till
Svenska Suzukiförbundet.
Kostnader


Medlemskap i Svenska Suzukiföreningen kostar SEK 250:- per familj per år



Medlemskap i Kungsbacka Suzukiförening kostar SEK 250:- per barn per år.

Båda avgifterna betalas in till Postgiro
104116-9, till Kungsbacka Suzukiförening,
som i sin tur tar hand om inbetalningen till
Svenska Suzukiförbundet.
Glöm inte att skriva för– och efternamn
samt vilket instrument barnet/ barnen spelar.

Suzukimetoden
Suzukimetoden innebär att lära ut musik
till små barn genom gehör och härmande i
första hand och inte via noter.

"Alla kan utveckla musikalisk talang"
Metoden är uppkallad efter Shinichi Suzuki, som ägnade sitt liv åt att visa att musikalisk förmåga inte är medfödd och att
alla kan utveckla musikalisk talang.
Själv kallade Shinichi Suzuki sin metod för
modersmålsmetoden för att den bygger på
samma principer som när ett litet barn lär
sig sitt modersmål: genom konstant lyssnande och repetition, kärleksfull korrigering och beröm.
Med denna enkla iakttagelse har Shinichi
Suzuki upptäckt ett sätt att utveckla den
musikaliska förmågan hos små barn.

Varje människa är född med oändliga
förutsättningar och begåvningar men
måste redan som barn få en stimulerande miljö för att dessa anlag ska utvecklas till talang. Detta tas till vara i
Kungsbacka Suzukiförening. Här arbetas
det enligt Suzukimetoden, baserad på en
särskild repertoar som är samma över
hela världen. Suzukilitteraturen lärs in på
gehör och repeteras sedan kontinuerligt.
Allt eftersom repertoaren utökas, kan eleven efter hand fler och fler stycken.
Utbildningen börjar med en sex veckor
lång föräldrakurs med lektioner två
gånger i veckan. Föräldern får lära sig
spela de första musikstyckena i repertoaren. Det sker i grupplektioner som dessutom innehåller historik, teori och filosofi.
Syftet är att utbilda föräldern till att bli en
hjälplärare, för metoden kräver ett särskilt engagemang hos föräldrarna. Suzukiundervisningen innebär lektioner två
gånger i veckan, med en individuell
lektion och en lektion i grupp.

