Nyhedsmail fra DSF
juni, 2018
Kære alle,
Tiden flyver afsted og nu står sommerferien for døren.
Et hav af smukke koncerter afslutter en travl sæson og vi ser frugten af de mange timer
sammen med nysgerrige og glade familier og elever :-)
Foran os ligger nye oplevelser og jeg vil lige nævne en række af de aktiviteter, der
arrangeres her i landet:
For 12. år i træk arrangerer Roberto Viborg Suzuki Sommerlejr i dagene 4.-8. juli. Der er
stadig plads til flere elever på violin, bratsch og cello. Reklamer for det gode initiativ og send
nogle børn afsted på 4 hyggelige dage. Lejren er billig, 1600 kr. for mad, overnatning og
undervisning. Lærere er Jan Matthiesen, Turi Vethal og Roberto Sarno på violin og bratsch
og Caroline Tarras-Wahlberg på cello. Hjemmesiden med tilmelding finder I på
www.VSSL.dk
Kickstart work shop, 11.-12. august i Aarhus, se tilmelding og mere info vedhæftet. Jan
Matthiesen har inviteret danske og udenlandske lærere til inspirationsdage for violin
elever.Bemærk at prisen er 450 kr, men kun 350 kr ved tilmelding før 15. juli.
Suzuki-inspirationsdage for lærere, 1.-2. sept. i Albertslund: Her inviteres alle
Suzukilærere til at komme og blive inspirerede, dele nye ideer med hinanden, mødes,
snakke og ikke mindst lade sig inspirere af de to udenlandske lærere, Helen Brunner og
Patricia Rüttiman. Også denne invitation og tilmeldingslink er vedhæftet mailen her.
Og endelig men ikke mindst håber vi at se RIGTIG mange elever, forældre og lærere på
National Workshop, 2018, d. 10.-11. november i København
Vores generalforsamling i DSF finder sted lørdag d. 10. nov. kl. 17.
Vi arrangerer i år den mest omfattende workshop nogensinde i Danmark, idet der i år vil
være undervisning for violin, bratsch, cello, guitar, kontra og klaver.
Workshoppens egen hjemmeside fuld af informationer og tilmelding er meget tæt på at
åbne. Jeg beder jer holde øje med www.suzukiworkshop.dk - og hurtigst mulig sende den
videre til jeres elever, så rigtig mange får en super god workshop til november.
Sidst, men ikke mindst vil jeg bede jer holde øjne og ører åbne for inspiration for jer selv
og jeres elever.
Måske du har en kollega, der kunne være interesseret i et lærerkursus. Kig på DSF’s
hjemmeside. Her ligger materiale om de forskellige lærerkurser med oplysninger om priser,
datoer mm. Hvis du er i tvivl send os en mail eller ring til mig på 21694420.
Rigtig god sommer,
på DSF-bestyrelsens vegne, Inger Due

