Varmt välkomna på Suzukihelg
i Trollhättan 6–7 April 2019
EN SUZUKIHELG FÖR BÅDE FIOL OCH GITARR
Trollhättans Suzukiförening bjuder in till en mysig spelhelg för barn som
spelar gitarr och fiol enligt Suzukimetoden. Vi håller till på vårt fina
kulturhus N3 som har mycket bra lokaler för att det ska bli en lyckad helg.
Vi välkomnar barn som spelar på alla nivåer inom suzukimetodiken.

TROL
SUZU

DATUM: 6–7 april 2019
PLATS: N3, Nohabgatan 15, Trollhättan.
INSTRUMENT: Fiol och gitarr på alla nivåer
TIDER:
Lördag 6 april
9.30 Incheckning och fika
10.00 Information och
lärarpresentation
10.30 Dagens lektioner börjar

Söndag 7 april
9 – 14 Suzukilektioner

(detaljerat program fås vid incheckning)

14.00 Avslutning med Maskeradkonsert

(detaljerat program fås vid incheckning)

17.00 Middag

(Efter middagen finns det mölighet att stanna
kvar och umgås för de som önskar.)

VI ERBJUDER OCKSÅ:
Mingel och lek, fikamöjligheter, musik- och ringlekar för alla barn och
föräldrar, myskväll, föräldrasnack m m.
Förälder förväntas vara med under hela helgen.
LÄRARE:

Gitarr
David Hansson, Göteborg
Johan Abrahamsson, Trollhättan

Fiol
Jessica Greenberg, Göteborg
Liv Lidén, Sollebrunn

KOSTNAD: 600 kr/barn exkl kost och logi.
Mat och fika går att beställa i samband med anmälan.
Kostnad mat: 200 kr/pers (lunch 2 dagar+middag lördag)
Kostnad fika 2 dagar: 50 kr/pers
AUSKULTANTER: Om du som suzukilärare går din utbildning och vill
auskultera under helgen är du också välkommen. Du anmäler dig på samma
länk nedan. Ingen kostnad för medlem i Svenska Suzukiförbundet, 100 kr/
pers för övriga. Kostnad för mat och logi tillkommer för alla.
ANMÄLAN: www.trollhattansuzuki.se Sista anmälningsdag är 15 mars
2019. Begränsat antal platser. Om för få anmälningar inkommit måste vi
eventuellt avboka helgen.
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Gabriella Blomstervall Lidö
070-164 22 05
gabriella.blomstervall-lido@trollhattan.se

ALLMÄNNA FRÅGOR: Kontakta Trollhättans
Suzukiförening på info@trollhattansuzuki.se
BOENDE: Du bokar ditt boende själv om du behöver detta.
Vandrarhemmet Gula Villan erbjuder boende för 200 kr/pers/natt om du
anger ”Suzukihelg” vid anmälan till deras e-postadress. Hotell Trollhättan
erbjuder boende med följande priser: enkelrum 690 kr, dubbelrum 850 kr,
dubbelrum med extrasäng (3 pers) 990 kr. Ange ”Suzuki” vid bokning.

VARMT VÄLKOMNA TILL TROLLHÄTTAN

