Till intresserade violinlärare och violinister i Sverige

Suzukilärarutbildning på violin
ESA Nivå 1-2-3-4
Arrangör: Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet anordnar under läsåret 2019 återigen
en Suzukilärarkurs på violin enligt Europeiska Suzukiförbundets normer
(ESA Nivå 1-2-3-4).
Kursen ges under sex tillfällen och är en unik möjlighet att lära känna
Shinichi Suzukis modersmålsmetod (Nivå-1) och möjlighet att fördjupa
sina pedagogiska kunskaper tillsammans med intressanta kollegor.
Kursen (nivå 2-3-4) ger kompetens och behörighet att undervisa
enligt Suzukimetoden på högre nivåer.
ESA Nivå 1 är grundläggande och tillsammans med examen obligatorisk
för att kunna delta i kursen för högre nivåer (2-3-4).
Tid och plats:
Kurstillfälle 1: 7-8 januari 2019 i Göteborg
Kurstillfälle 2: 16-17 mars i Göteborg
Kurstillfälle 3: 4-5 maj i Norrköping
Kurstillfälle 4 och 5: 24-29 juni i Jönköping (auskultation och kurs)
Kurstillfälle 6: 5-6 oktober i Norrköping
Examen: 26, 27 eller 28 oktober 2019 (en av dessa dagar) i Norrköping
Kursstart måndagen 7 januari kl 11.00, sluttid kl 14.00 tisdagen 8 januari.
Helgerna 16-17 mars, 4-5 maj, 5-6 oktober börjar kl 11.00 på lördagarna
och slutar kl 14.00 på söndagarna.
Kurstillfälle 4 och 5 genomförs parallellt med Svenska Suzukiförbundets
Stråkläger 2019 i Jönköping. Preliminär starttid kl 16.00 måndagen 24 juni.
Lärare: Leif Elving, Jan Matthiesen och Päivikki Wirkkala-Malmqvist,
av ESA legitimerade Suzukilärartränare.

Avgift: 17 500 kronor för hela läsåret och examen.
Avgiften kan delas på två eller flera betalningar enligt överenskommelse.
Kursavgiften betalas till SSZ:s bankgiro 5815-0178.
Boende och mat: Boende och mat ombesörjs av deltagarna själva.
Fyll i uppgifterna i formulär på
http://nuncius.se/kontakt/anmalan_violinkurs_2019.php
och skicka senast den 7 november 2018.
Observera att antalet deltagare på kursen är begränsat och att urval kan
komma att göras. De intresseanmälda ges företräde i urvalsprocessen.
Förkunskaper: Avlagd musiker- eller musiklärarexamen eller
motsvarande med violin som huvudämne. Ytterligare spelprov och/eller
intervju kan förekomma i urvalsprocessen.
För att kunna anmäla sig till nivå 2 krävs det godkänd examination av nivå 1,
till nivå 3 krävs det godkänd examination av nivå 1 och 2 och
till nivå 4 krävs det godkänd examination av nivå 1, 2 och 3.
Medlemskap i Svenska Suzukiförbundet ( 350 kr/år ) eller
i något av ESA:s medlemsländer är ett krav för att kunna delta i kursen.
Medlemsavgiften betalas direkt till SSZ bankgiro 5815-0178 .
Examen: Den avslutande examen den 26, 27 eller 28 oktober (en av dagarna)
sker inför en jury bestående av tre ESA lärartränare / examinatörer.
Frågor om kursens innehåll och pedagogiska upplägg besvaras av
Leif Elving leif.elving@gmail.com ,
Jan Matthiesen violinmatthiesen@gmail.com och
Päivikki Wirkkala-Malmqvist violinkurs@swesuzuki.org .
Frågor beträffande avgifter besvaras av SSZ kassör Isabella Ek
isabella.ek.suzuki@hotmail.com .
Frågor beträffande registrering besvaras av registreringsansvarig
Päivikki Wirkkala-Malmqvist violinkurs@swesuzuki.org .
Tekniska frågor (att fylla i formulär, få kvitto i samband med anmälan via
formulär) besvaras av webmaster Jana Erikson jana.erikson@nuncius.se .

