Kære alle,
Sidste weekend, 9.-11. nov., havde vi en dejlig National Workshop i på Rødovre Gymnasium.
Det var spændende og inspirerende lærere og over 200 glade elever drog trætte hjem
søndag efter en fantastisk afslutningskoncert. Bag det hele stod Turi Vethal, der har planlagt
og styret det hele meget flot. Stor TAK til Turi for det flotte arbejde !!
DSF's ordinære generalforsamling blev afholdt og godt 20 personer deltog. Referater fra
generalforsamlingen og regnskaber finder I på foreningens
hjemmeside www.dansksuzuki.dk. Her vil også komme til at ligge fotos fra begivenheden.
Kommende begivendheder:
Anders Grøn kan d. 16. dec. fejre 50 året for sin debutkoncert. Invitationen er vedhæftet
og jeg håber mange af jer vil være med til at hylde Anders på dagen. Fantastisk flot. En
begivenhed, der virkelig er værd at hylde Anders for.
Hvis jyder tænker, at det er lidt langt kan hele koncert programmet også nydes i Virklund
Kirke, søndag d. 2. dec. kl. 15.
Inspirationsdage for DSF-medlemmer: lørdag/søndag d. 13.-14. april, 2019, lige op til
Påskeferien, inviteres alle medlemmer til inspiration og faglig sparring. Dagene foregår på
Horsens Musikskole. Caroline Fraser, der er en enestående dygtig suzuki-klaverpædagog
og karismatisk person, der bl.a. har startet Suzuki-metoden i hele Sydamerika med kommer.
En person I virkelig MÅ møde, hvis I ikke allerede har gjort det...og så kommer I alligevel, for
at "genmøde" hende :-) Lørdag: program med foredrag af Caroline Fraser og vidensdeling i
instrumentgrupper samt middag og socialt samvær. Søndag: workshop for klaver-lærere og
elever.Udførligt program med tilmelding følger snarest.
European Suzuki Viola Gathering, 15.-17. fear. 2019 i El Escorial, 45 km. fra Madrid. Se
mere på ESA's hjemmeside.
Endelig lidt uinteressant men vigtigt: Desværre er der stadig 27 medlemmer, der skylder at
betale kontingentet til DSF. Husk det lige: Betal 450 kr på vores konto: reg: 1551, konto:
1608363 og HUSK at skrive DIT NAVN og instrument på indbetalingen. TAK !
Fortsat god dag - og forhåbentlig ses vi til en af Anders's koncerter.
På DSF's vegne,
Inger Due
(21694420)

