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Göteborgs Suzukiförening läsåret 2022/2023.  
Viktig information till nybörjarföräldrar innan ni anmäler er. 
 
Terminen börjar v. 36 den 5 september med ett uppstartsmöte för er föräldrar 
kl.19:00-19:45 på Hvitfeldtska gymnasiet, Rektorsgatan 2, i sal Ne15 (högra flygeln från 
parkeringen sett, ingång mitt på huset).  
Det är viktigt att alla kommer till denna första träff!  
 
Instrumentalundervisningen för eleverna i Göteborgs Suzukiförening består utav en 
gruppspelslektion á 45 min i veckan och en individualiserad lektion i veckan. Den 
individualiserade lektionen börjar med 15 min och förlängs sedan allt eftersom eleven 
avancerar upp till 45 min lektion. 
 
Alla nybörjarföräldrar kommer under åtta veckor gå en föräldrakurs på det instrument 
som Ert barn kommer att spela. Observera att genomgången föräldrakurs är obligatorisk 
och ett villkor för att eleverna ska kunna börja spela i Göteborgs Suzukiförening. Ofta blir 
det av praktiska skäl den ena av föräldrarna som går kursen, men givetvis är båda 
välkomna. Kursen består utav en filosofi del tillsammans med alla nybörjare, som följs 
av en instrumentlektion på respektive instrument.  
 
Under kursen tar föräldern barnets plats, både på de individualiserade lektionerna och 
på grupplektionerna och får sålunda chansen att vara nybörjare på det instrument som 
man sedan vägleder sitt barn på. Inga förkunskaper krävs, men föräldern behöver ha ett 
eget instrument under föräldrakursen. 
 
Föreningen förhåller sig till folkhälsomyndighetens råd när det gäller Covid-19 och gör 
anpassningar. 
 
Observera: Vänligen vänta med att introducera barnets instrument för Ditt barn tills 
föräldrakursen är slut! 
 
Förälderns instrument behöver inte vara avancerat och det finns idag enkla instrument 
att köpa billigt via nätet. Du kan även ta kontakt med din instrumentallärare och fråga 
ifall det finns någon förälder från föregående år som vill sälja sitt instrument.  
 
Barnens instrument kan hyrköpas hos Tonbyggaren, Övre Husargatan 25, köpas hos 
Ödmans Musik & Instrumentverkstad, Stigbergsliden 18 (10% rabatt), eller hyras av 
instrumentförrådet i Högsbo. Du kan även prata med föräldrar i föreningen ifall det är 
någon som vill sälja. Möjligheterna är många! 
 
Cellister: Föreningen tillhandahåller några celli. Prata med celloläraren 
under föräldrakursen. 
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Flöjtister: Föreningen tillhandahåller några flöjter. Prata med flöjtläraren under 
föräldrakursen. 
 
Violinister: Föreningen tillhandahåller några nybörjarfioler för uthyrning. Kontakta 
förälder Elisabeth elisabeth@expilo.se Föreningen säljer även hak- och axelstöd av hög 
kvalitet för barn till bra priser. Kontakta Jessica jessica@suzukigbg.se  
 
Pianister och gitarrister: Prata med individuell lärare som kan ge tips om instrument 
 
Föräldrakursen kommer att vara måndagar 5/9-24/10. 
19:00-19:45 Suzukifilosofi sal Ne15 
19:45-20:30 Gruppspel på respektive instrument (sal beroende på instrument.) 
Se veckoschema sida 3 
 
Ytterligare viktiga datum: 
v. 44: Höstlov 
v. 45: Barnens första grupplektion 
 
Följande material medtages till föräldrakursen från och med kurstillfälle 2, 13/9: 
• Instrument 
• Suzuki bok 1 med CD  
• Shinichi Suzukis bok Kunskap med kärlek (finns både i svensk och engelsk utgåva. 

Kan köpas genom www.adlibris.com 
• Anteckningsbok  
• Violinister: Nya Små låtar för små stråkar, violin av Eva Belvelin 
• Cellister: Små låtar för små stråkar, cello av Eva Bogren 
 
Examen på föräldrakursen är måndag 24 oktober kl. 19:00. Era barn och partners 
inbjuds till konsert och fika. (Förutsatt att Covid restriktioner tillåter).  
Konserten står Ni föräldrar för, det brukar bli fantastiskt med denna entusiastiska publik, 
och fikat löser vi genom att alla tar med sig lite var. 
 
Era individuella lärare kommer att kontakta er innan föräldrakursen startar, för att 
bestämma tid för individuell lektion både för barnet och er föräldrar. Under kursen 
fungerar måndagsspelet som grupp, samtidigt som de individuella föräldralektionerna 
startar en annan dag i veckan för er individuella lärare. Efter 25/10 kommer både grupp 
och individuella lektioner att övertas av barnet.  
 
Föreningen använder MyClub som medlemsregister och kalender. Ni kommer att få ett 
personligt inlogg dit. 
 
Vi är en av landets största Suzukiföreningar och våra lärare undervisar ca. 200 barn i 
rytmik, altfiol, cello, fiol, gitarr, piano, tvärflöjt och orkester. Vi hoppas och tror att Ni och 
ert barn kommer att trivas i föreningen och ser fram emot att få träffa er. 
 
Er individuella lärare kontaktar er i början av augusti och bestämmer tider för 
individualiserad lektion och grupplektion för eleven. 
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Veckoschema för föräldrakurs hösten 2022 
 
5 september   
19:00-19:45, information och uppstart.  
OBS mycket viktigt att närvara! Det är här ni gör sista beslutet om ni vill börja eller inte. 
 
12 september   
19:00-19:45, filosofi  
19:45-20:30, gruppspel 
 
19 september  
19:00-19:45, filosofi 
19:45-20:30, gruppspel 
 
26 september  
19:00-19:45, filosofi 
19:45-20:30, gruppspel 
 
3 oktober  
19:00-19:45, filosofi 
19:45-20:30, gruppspel 
 
10 oktober  
19:00-19:45, filosofi 
19:45-20:30, gruppspel 
 
17 oktober  
19:00-19:45, filosofi 
19:45-20:30, gruppspel 
 
24 oktober  
19:00 Examen för alla instrument, sal Ne15 


