
Svenska Suzukiförbundet i samarbete med Musikskolan FruMusica arrangerar 

Komboläger för piano, flöjt och trumpet sommaren 2020 
 
Kurstid: 22-26 juni 2020.  
Plats: Lunnevads folkhögskola, Vikingstad, https://www.lunnevad.se/. 
Anmälan öppnas 2 januari 2020. Boka-tidigt-rabatt tillämpas endast för kombolägret. 
Se nedan för datumgränser. 
Sista anmälningsdatum: 31 mars 2020. 
Arrangör: Svenska Suzukiförbundet i samarbete med Musikskolan Fru Musica, Örebro 
Instrument: Piano och flöjt* på alla nivåer, trumpet* på nivå 1 och 2. 
Kursinnehåll: Individuella lektioner, grupplektioner, musikteori och rytmik, samspel, 
konserter, trivsam samvaro, utelekar med mera.  
*Under förutsättning av tillräckligt antal anmälda på dessa instrument. 
   
Lärare:  
Piano –  Eva Ekdahl, Norrköping  
 AnnaMaria Hedin, Örebro 
 Graham Rix, London, UK 
Flöjt –  Henna Helistekangas, Göteborg 
Trumpet –  Tonje Gravningsmyhr, Oslo, Norge  
Lärarkåren kan ökas eller minskas beroende av antalet elever. Anmäl därför i god tid! 
Auskultation för intresserade lärare: 
SSZ-medlem: gratis 
Icke medlem: 800 kr för hela kursen eller 200 kr/dag (exkl. kost och logi). Avgiften betalas 
i förskott till Svenska Suzukiförbundets bg 5815-0178. Ange ’auskultation’ och ditt namn 
på inbetalningen. 
 
Kontaktpersoner: 
Lägeransvarig och pedagogiskt ansvarig för pianokursen: 
AnnaMaria Hedin – ami@frumusica.nu, tel: 070-794 57 75  
Pedagogiskt ansvarig för flöjtkursen: 
Henna Helistekangas – suzukiflojt@gmail.com 
Pedagogiskt ansvarig för trumpetkursen: 
Ann-Marie Sundberg – amsundberg48@gmail.com 
Ekonomiskt ansvarig:  
Isabella Ek – isabella.ek.suzuki@hotmail.com, tel: 070-4752373 
Kontakt för kost- och logifrågor: 
Musikskolan Fru Musica, info@frumusica.nu 
För auskultanter: 
AnnaMaria Hedin – piano@frumusica.nu 



 

PRISER 
Kursavgift med boka-i-januari-rabatt (2-31 januari): 2 600 kr per barn exkl. kost och logi. 
För familjer med två deltagande barn (oavsett instrument) är kursavgiften 4 800 kr, tre eller 
fler barn 6 600 kr.  
Kursavgift med boka-i-februari-rabatt (1-29 februari): 2 650 kr per barn exkl. kost och 
logi. För familjer med två deltagande barn 4 850 kr, tre eller fler barn 6 650 kr.  
Ordinarie kursavgift för bokningar 1-31 mars: 2 800 kr per barn exkl. kost och logi. 
För familjer med två deltagande barn 5 000 kr, för tre eller fler barn 6 800 kr.  
Tidig bokning innebär dock ingen absolut garanti för antagning eftersom hänsyn måste tas 
till sammansättningen av olika undervisnings- och instrumentgrupper.  
Inbetalning av kursavgift ska göras till Svenska Suzukiförbundet (SSZ), bankgiro 5815-0178 
efter fakturering, senast 15 april 2020.  
Observera att giltigt medlemskap i Svenska Suzukiförbundet krävs för antagning. 
   
Kost och logi:  
Inkvartering sker i folkhögskolans elevhem som har god vandrarhemsstandard. 
Skolans lokaler är rökfria och inga husdjur får vistas i allmänna utrymmen. 
Sänglinne och handdukar ingår inte, men finns att hyra för 80 kr per person.  
Helpension vuxen: 2000 kr. Helpension barn 5-12 år: 1000 kr. Under 5 år (födda 2016): gratis 
om barnet sover i förälders säng eller i medhavd bädd. Önskas egen säng för barnet betalas 
barnpris. 
Helpension inkluderar frukost, lunch, kvällsmat och kvällsmacka samt lätt mellanmål/fika 
både för- och eftermiddag. 
Betalning till Svenska Suzukiförbundet (SSZ), bankgiro 5815-0178 senast 30 april.  
     

 

Anmälan:  
Ska ske via en länk som kommer att finnas på 
www.swesuzuki.org från och med 2 januari 2020. 
Sista anmälningsdag är 31 mars. 
Antalet platser är begränsat. Dröj inte med anmälan!   

 
Antagningsförfarande:  
Efter anmälningstidens slut sker antagning med hänsyn till instrument och gruppindelning. 
Vid för många anmälda görs urval med hänsyn till anmälningsdatum, syskonförtur och 
(vid behov) lottning. När antagning gjorts sammanställs vid behov en reservlista. 
Antagna elever får bekräftelse under april månad 2020. Då ska också kursavgiften vara 
erlagd. Inbetalning för kost och logi ska sedan ske senast 30 april efter fakturering. 
Alla avgifter måste vara betalda senast 15 juni (en vecka före kursstart). Om inte, så förlorar 
familjen sin plats men kommer likafullt att efterdebiteras för det som förbundet måste betala 
för beställd kost och logi till folkhögskolan. 
 
Vid avanmälan gäller följande för kombolägret: 
– avanmälan efter 30 april: 75 % återbetalning av inbetald kursavgift mot uppvisande av 

läkarintyg om sjukdom. 
– efter 31 maj 2020: endast mot uppvisande av läkarintyg om sjukdom återbetalas erlagda 

avgifter minus 10% i expeditionsavgift. 


