Till intresserade violinlärare i Sverige

Suzukilärarutbildning på violin
ESA Nivå 1

Svenska Suzukiförbundet anordnar under läsåret 2017-2018 återigen en
Suzukilärarkurs på violin enligt Europeiska Suzukiförbundets normer (ESA Nivå 1).
Kursen ges under sex helger i Göteborg och är en unik möjlighet att lära känna Shinichi
Suzukis modersmålsmetod, möjlighet att fördjupa sina pedagogiska kunskaper
tillsammans med intressanta kollegor och kompetens att undervisa enligt
Suzukimetoden. Kursen gäller alltså ESA Nivå 1, vilket är den grundläggande och för
högre nivåer obligatoriska examen.
Plats:

Göteborg

Tid:
Helg 1:
Helg 2:
Helg 3:
Helg 4:
Helg 5:
Helg 6:

23-24 september 2017
4-5 november 2017
13-14 januari 2018
24-25 februari 2018
17-18 mars 2018
Examen: 14 eller 15 april 2018 (en av dessa dagar)

Helgerna börjar kl 11.00 på lördagarna och slutar kl 14.00 på söndagarna.
Lärare: Jan Matthiesen, av ESA legitimerad Suzukilärartränare.
Avgift: 15 900 kronor för hela läsåret och examen. Avgiften kan delas på två eller flera
betalningar enligt överenskommelse.
Boende och mat: Boende och mat ombesörjs av deltagarna själva.
Ansökan: Ansökan till kursen görs genom att klicka på följande länk eller kopiera till
din webbläsare
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmZTeIRJv1XtXoadxjP6OZCxcvmyjxGxO
cVNMaPQuZiqSTmg/viewform?usp=sf_link och fylla i uppgifterna. Observera att
antalet deltagare på kursen är begränsat och att urval kan komma att göras. Kursen är
fulltecknad i dagsläget, men det finns möjlighet att skicka in en ansökan för reservplats
fram till kursstarten. Ifall det blir platser lediga, kommer den sökande att kontaktas av
Svenska Suzukiförbundet.
Förkunskaper: Avlagd musiker- eller musiklärarexamen eller motsvarande med violin
som huvudämne. Ytterligare spelprov och/eller intervju kan förekomma i
urvalsprocessen.

Examen: Den avslutande examen den 14 eller 15 april 2018 sker inför en jury
bestående av tre ESA lärartränare/examinatörer.
Frågor:
Ytterligare frågor om kursens innehåll och pedagogiska upplägg besvaras av
Jan Matthiesen på e-post violinmatthiesen@gmail.com
Frågor beträffande registrering eller avgift besvaras av registreringsavsvarig Haukur F.
Hannesson på suzukicellosverige@gmail.com eller telefon 076-091 24 99.

