Välkommen till suzukiläger
på stiftsgården i Undersvik
2-4 februari 2018

Lärare:

Arr: Bollnäs/Ovanåkers Suzukiförening

Örjan Hans-Ers, Bollnäs

Violin

Karin Nilsson, Söderhamn
Gun Albeman, Bollnäs
Mia Nordholm, Ovanåker
Karin Hedlund, Bollnäs
Lasse Bertilsson, Bollnäs
Elof von Schantz, Bollnäs

Violin
Cello
Violin
Violin
Violin
Viola/Violin

Matilda Norling Persson, Bollnäs Rytmik/Dans

Avslutningskonsert

Schema och upplägg
Incheckning fredag kl. 18.30
Årskurs fyra och uppåt

Avslutningskonsert i Undersviks kyrka söndag kl 14.30
Välkomna alla anhöriga! Fritt inträde!
Första lektion
19.00

Klicka dig in i anmälningsformuläret på www.bollnassuzuki.se för mer info.

OBS! Fredag kväll endast kvällsfika
Incheckning lördag kl. 9.00
Fiol/Cello Bok 1:11-

Anmälan
Första lektion
kl 9.30

Incheckning söndag kl. 9.00
Fiol nybörjare
Fiol/cello förra årets nybörjare

Första lektion
kl 14.00

Första lektion
kl 9.30
kl 9.30

Uppspel för nybörjare och förra årets nybörjare efter lunch. Dagen slutar kl 14,
men stanna gärna och lyssna på konserten i Undersviks kyrka kl 14.30!
OBS! Lärarna ansvarar för att eleverna hamnar i rätt grupp efter
bok/spelförmåga. Om någon hamnar i skarv mellan två grupper kan
förälder/elev ta upp det med läraren.

Föräldraspel

Föräldrar inbjuds till föräldraspel lördag kl 13-14

Minikonsert

Minikonsert lördag kl 18-19. Välkommen även om du inte bor kvar.

Föräldrasnack

Föräldrasnack på lördag efter minikonserten.

Anmälan görs via formulär på Suzukiföreningens hemsida www.bollnassuzuki.se
senast 14 januari 2018. Anmälan är bindande.

Betalning

Incheckning lördag kl. 13.00
Fiol/Cello Bok 1:3 – 1:10

Kostnader

Avgiften betalas in på PG 81 64 16-2 Bollnäs/Ovanåkers Suzukiförening
senast 27 januari 2018. Gör en betalning för varje anmälan, märk
betalningen med namn. (Vid sjukdom betalas 50 procent av lägeravgiften
tillbaka.)

Specialkost

Anmäl specialkost direkt till husmor på Stiftsgården Undersvik,
tfn 0278-63 65 66 eller mail stiftsgarden.undersvik@svenskakyrkan.se
Skriv tydligt vilket läger du är med på, samt vilka måltider det gäller.

Förbindelser med tåg/buss
Om ni kommer med tåg (till Vallsta) eller med buss 51 till Undersvik Södra,
kontakta Stiftsgården för hämtning.

Bra att veta
•
•
•
•

Ta med: instrument, lakan och handduk, toalettartiklar, ombyteskläder,
inneskor, godis, chips, läsk, kortlek, spel… OBS inga nötter!
Sänglinne finns att hyra, betalas på plats
Stiftsgården är en alkohol- och drogfri miljö
Var restriktiv när det gäller publicering av bilder på våra barn

Har du frågor, kontakta lägerföräldrarna

Jörgen Larsson 070-518 59 28 larssonjorgenh@johndeere.com
Kenneth Wallgren 070-211 70 00 kennethwallgren@me.com

