Varmt välkomna till Svenska Suzukiförbundets läger 2019 för barn och ungdomar som
spelar antingen piano, trumpet eller flöjt enligt Suzukimetoden. Man deltar på den nivå
man är – alla är välkomna! Att delta i något sommarläger som ett Suzukiförbund
anordnar innebär inspiration, utveckling och gemenskap. Just här i Sverige ordnar vi med
sommarläger på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping, en underbar plats för
barn och ungdomar att umgås på och göra musik tillsammans. Upplevelserna från lägret
dröjer sig kvar långt efter att avslutningskonsertens sista toner klingat ut.

Kärnan i undervisningen är som vanligt Suzukiböckernas urval av
musikstycken som man arbetar med både enskilt och i grupp, men
programmet innehåller mycket mer än så.
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Dagliga konsertstunder med möjlighet till soloframträdande
Ensemblespel i olika konstellationer
Utforskande av olika musikstilar
Roliga ’Music Mind Games’
”Fun night”

Du får undervisning av framstående lärare på sina resp. instrument – piano, flöjt, trumpet – inom Suzukipedagogiken
i Sverige. Pianisterna får också i år möta Graham Rix från London, som gjorde succé förra året. Undervisningen är
anpassad till din ålder och musikaliska utvecklingsnivå. Det är ofta väldigt givande att få träffa flera olika lärare med
lite skilda sätt att undervisa och du kommer att få med dig nya smarta tips att lära dig att spela ditt instrument.

Du kommer att under fyra dagar helt gå upp i musiken och att göra det tillsammans med andra som också älskar att
spela. Den gemenskap som uppstår när du och spelkompisarna spelar ihop eller lyssnar tillsammans på andra som
skapar musik, är någonting alldeles speciellt. Det är också kul att umgås med kompisarna på rasterna och kvällarna
under lägret. Själva platsen där lägret genomförs inbjuder till aktiviteter på olika sätt och det finns också möjlighet
att leka och röra på sig i den närliggande Stadsparken i Jönköping.

Lägret är också till för dig som förälder. Det är lyxigt att ha några dagar med helpension där du kan fokusera på dina
spelande 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.
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