
Suzukipianister, bok 1 & 2 
välkomna till en speldag i Örebro! 
 
Traditionen fortsätter! Anna Maria Hedin, Örebro, och Viktor Westergren, Västerås,  
organiserar en speldag med workshops för unga pianister i Suzuki Piano Book 1 & 2. Lärare 
under dagen är också Johanna Person, Betelkyrkans Musikskola, och Emelie Birgersson, 
Linköpings Kulturskola. 
Medarrangörer är Örebro Kulturskola och Studieförbundet Bilda Svealand. 
 
Datum och tider 
Lördagen den 30 november 2019 mellan kl.9.45 - 15.45 (dagen avslutas med konsert, så exakt 
sluttid är svår att beräkna). Schema för dagen delas ut på plats. Första lektionen börjar 10.00. 
 
Plats 
Kulturskolan, Vasagatan 9 i Örebro. Portkod meddelas anmälda deltagare senast dagen innan. 
Första samlingen är i Pelarsalen, där också avslutningskonserten äger rum. 
 
Dagsprogram 
Varje elev får två enskilda lektioner à 15 min och två grupplektioner à 45 min av olika art samt 
får medverka i den avslutande konserten med alla. Kanske även lärarna spelar på konserten...?  
Samtal och erfarenhetsutbyte mellan föräldrar om Suzukimetoden kan det också bli.  
 
Avgift 
För medlemmar i någon av de olika lokala Suzukiföreningarna: 250 kr, medlemsnummer i 
Svenska Suzukiförbundet behöver uppges vid anmälan. Ej medlem: 450 kr.   
Alla deltagare får ett diplom. 
 
Mat 
Vi kommer att ha en timmas lunch mitt på dagen. Det finns plats för att äta medhavd mat, men 
det går såklart också att gå ut och äta. Något litet mellanmål kan vara bra att ha med. 
 
Begränsat antal platser 
Denna gång kan inte fler än 18 barn beredas plats. Blir speldagen fulltecknad upprättas en 
kölista. Dröj inte med anmälan! 
 
Anmälan 
Senast 15 november via länk på Studieförbundet Bildas hemsida,   
www.bilda.nu/suzukiworkshop. 
 
Förbered 
Eleverna delas in i grupper beroende på ålder och nivå. 
Varje elev ska ha förberett minst ett stycke som man kommer att få arbeta med under dagen: 
För dem som spelar i bok 2 – förbered Ecossaise och/eller Menuett 1. 
För dem som har kommit till Allegro i bok 1 – förbered Little Playmates och Allegretto 2. 45  
För er som inte har kommit till Allegro än – förbered Honey Bee och Mary had a little lamb. 
Man måste inte kunna styckena perfekt. Även de som inte spelat så länge kan ha stort utbyte av dagen.  
I alla grupper jobbar vi också med Blinka-variationerna!  
Den som vill spela på den avslutande konserten förbereder ett konsertstycke efter eget val  
(men det bör vara något annat än de förberedda styckena enligt ovan)    
 

På speldagen behöver minst en förälder vara med hela dagen. 
 
 

http://www.bilda.nu/suzukiworkshop

