1. nyhedsmail, 2018
Kære alle medlemmer,
Rigtig godt Nytår til jer alle!
Siden sidst havde vi d. 11.-12. november en dejlig National Workshop i Skanderborg.Her var
deltagelse af violin, bratsch, cello, guitar og klaver. Alle med fantastiske lærerkræfter og en
dejlig atmosfære.
Her holdt foreningen, traditionen tro, også den årlige generalforsamling.
Se fotos fra workshoppen samt referat og regnskaber fra generalforsamling på foreningens
opdaterede hjemmeside.
DSF’s bestyrelse består af følgende medlemmer:
Inger Due, (klaver, Horsens),formand, (dansksuzukiforbund@gmail.com)
Anne Dorte Laub Busk, (guitar, Albertslund), repr. i ESA, (dorte@laubbusk.dk)
Dorte Rollf-Petersen, (cello, Aarhus), supl. til repr. i ESA (cellodorte@gmail.com)
Louise Svane Beck, (violin, Kolding), hjemmesideansvarlig og kasserer, (louise@lurifas.dk)
Roberto Sarno, (violin, Skanderborg), lærermedlem, (roberto@roberto sarno.com)
Marianne Rygner (violin, København), repr. for DSF’s efteruddannelseskurser,
(suzukimetoden@gmail.com)
Dorte Nørgaard, (violin, København), institutionsmedlem, (dorte.norgaard@gmail.com)
Sharizad Shamsuddin (København), forældrerepræsentant, (sharizads@hotmail.com)
I 2018 er der allerede nogle vigtige arrangementer på kalenderen:
10.-11. marts:
Violin workshop i Aarhus, se vedhæftede invitation
4.-8. juli:
Viborg Suzuki Sommerlejr, hjemmesiden er nu åben for tilmeldinger
10.-11. november:
National Workshop 2018, København,
Hjemmesider:
Det er bestyrelsens ønske, at DSF’s hjemmeside er opdateret. her ligger bl.a. en lærerliste,
hvor alle lærere helst skulle være med opdaterede oplysninger. Kig den igennem og se om
dine oplysninger er gældende. Hvis du har rettelser, så send Louise en mail.
Her ligger også en kalender, hvor vi gerne vil have så mange Suzuki-aktiviteter fra hele
landet med. Husk på at hjemmesiden er vores ansigt ud af til og alle kan gå ind og finde
oplysninger om koncerter, workshops,......
Ligeledes administrerer Louise også vores facebookside, Dansk Suzuki. Her vil vi gerne
have blog-indlæg. det kan være fra lærere, elever, forældre, reportager fra work
shops…..der er SÅ mange muligheder, så hjælp os med at sprede budskabet og lad os få
en spændende side. Annoncerer jeres kommende koncert her næste gang :-)
På DSF-bestyrelsens vegne,
Inger Due

