Norsk Suzukiforbund (NSF) inviterer til:

Pedagogisk forum 23. – 25. juni 2017
i forbindelse med
sommerkurset for barn 23.-27. juni

Bardøla hotell, Geilo
Lærere:
Fiolin: Lilja Hjaltadottir (Island)
Cello: Hilde Sponberg Hansen (Norge)
Tid: Fredag 23. juni – søndag 25. juni
Varm suppe, frukt, kaffe/te, saft/vann ved ankomst.
Middag etter undervisning ankomstdagen.
Foredrag, observasjon av undervisning og plenumsdebatter
MERK:
Informasjon fredag 23. juni kl 17.00!
Forum start kl. 17.15.
Avslutning søndag 25. juni ca. kl. 15.00. Nærmere informasjon kommer.
For observasjon av undervisning 24. - 27. juni, se timeplan for barnekurset.
Sted: Bardøla hotell, Bardølavegen 33, 3580 Geilo Tlf. 32 09 41 00
Hotellet henter om ønskelig passasjerer med tog på togstasjonen.
Påmelding: Vennligst fyll ut påmeldingsskjema (side 4)
Sendes til Anne-Berit Halvorsen abbhalvorsen@gmail.com
Påmeldingsskjema kan også hentes på www.norsuzuki.no
Frist for påmelding er 1. mai 2017!
OBS! Påmelding er bindende!
Pris: Se side 3
Frist for innbetaling av kurs og oppholdsavgift: 1. mai 2017
Innbetalingen foretas til Norsk Suzukiforbunds kontonr: 7058.05.81011
Betaling FØR 1. mai gir prisreduksjon på kr 500!
Inkludert i kursavgiften er depositum kr. 500 som ikke refunderes ved avmelding.

Om Pedagogisk forum, Bardøla hotell og sommerkurset
Bardøla hotell, Geilo, ligger i Buskerud fylke, ved foten av Hallingskarvet.
Hotellet ligger på toglinjen mellom Oslo og Bergen, 3 til 3,5 timer med tog.
Hotellet har fasiliteter som innendørs svømmebasseng. Det har et prisbelønnet
kjøkken med fokus på gode råvarer.
Se våre gode priser for en helg på Geilo og Pedagogisk forum!
Se http://www.bardola.no/ og http://www.bardola.no/index.php?pageid=4050
Maten er god og hjemmelaget. Hotellets kjøkken har alltid ivaretatt tradisjonell, norsk kokekunst, men
inspireres også av mat fra andre kulturer. Ferske kvalitetsråvarer, ofte hentet fra lokale leverandører, og
dyktige, engasjerte medarbeidere er blant hovedingrediensene for en vellykket matopplevelse på Bardøla.
LÆRERE TIL PEDAGOGISK FORUM
Lilja Hjaltadottir
Lilja er født på Island.
Hun er utdannet i USA hvor hun tok sin Mastergrad i pedagogikk og utøvende musikk.
Hun har undervist Suzuki elever siden 1982 og Suzukilærere i over 25 år. Hun
underviser for tiden elever på alle nivå på Allegro Suzuki School of Music. Hun har
undervist på kurs over hele Europa, på internasjonale og europeiske Suzuki kongresser.
Lilja har vært medlem av den Islandske Symfoni Orkester og Reykjavik Kammer
Orkester.

Hilde Sponberg Hansen er utdannet ved Norges Musikkhøgskole, og har en lang og allsidig utøverkarriere
å vise til. Hun har blant annet spilt i Oslo Filharmonien, Kork og Det Norske
Kammerorkester. I dag er hun fast tilknyttet prosjektorkesteret Innlandet Sinfonietta,
som består av musikere med tilknytning til Gjøvikregionen. Som kammermusiker
har hun spilt på flere festivaler i Norge og Norden. I Moss har hun opptrådt ved flere
anledninger som solist, kammer musiker og orkestermusiker. Hilde Sponberg
Hansen er også engasjert i undervisning og har siden 1997 undervist i kulturskolen i
Fredrikstad, og senere også Varna Musikkinstitutt hvor hun var med å starte det
nyskapende strykeropplæringskonseptet Junior Strings. Hun startet sin utdanning
som suzukilærer i 2003 i København med Anders Grøn som lærer. Hun har siden
fullført nivå 5, og er ofte instruktør brukt som på sommerkurs og seminarer i regi av NSF samt andre
sommerkurs for barn i Norge
Pedagogisk forum vil ha tilhold på Bardøla hotell. Det vil
bli foredrag og observasjon av undervisning, både fra våre
foredragsholdere, men også av barnekurset som starter
lørdag 24. juni. Offentlige konserter vil i løpet av
barnekurset bli arrangert i Geilo kirke, og på hotellet. Geilo
er et sted med små avstander, men hotellbussen kjører der
Geilo kulturkyrkje.
det er behov
Kjernen i Suzukimetoden er gruppetimene, der repertoaret fra suzukibøkene er utgangspunktet og
grunnleggende. Stykkene spilles utenat og deltakerene deles opp i grupper etter nivå. Sommerkurset er for
suzukielever i alle aldre og på alle nivåer. Kurset er også åpent for elever som ikke er suzukielever, men som
bruker suzukibøkene. Programmet for barnekurset blir omtrent som tidligere år: Gruppespill, orkester og
konserter, + masterclass og kammermusikk for de eldste.
Geilo er omgitt av vakre fjell, dype skoger, stille vann og ville fjellbekker. Geilo kan bl.a. tilby aktiviteter
sykling, ridning, rafting, fisking osv. På denne måten håper vi at lærere kan kombinere Pedagogisk forum
med litt ferieaktiviteter som gir både spenning, utfordringer, ro og avslapning, felleskap og gode minner. Les
mer om dette i invitasjonen for barnekurset, samt NSFs hjemmeside www.norsuzuki.no.

Priser pr. døgn:
Husk ved innbetaling før 1. mai: Spar kr. 500!
Påmeldingskjema side 4
Kursavgift pedagogisk forum for lærermedlemmer av NSF
(inkludert i kursavgiften er stipend fra NSF kr. 500)

kr. 300 - etter 1. mai kr. 800

Kursavgift pedagogisk forum for medlemmer av
utenlandske suzukiforbund

kr. 800 - etter 1. mai kr. 1300

Kursavgift pedagogisk forum for ikke medlemmer

kr. 1300 - etter 1. mai kr. 1800

Kost og losji: (overnatting i hytter)
Hytte pr. døgn: Med kost

Voksne
kr. 840

Medfølgende barn (som ikke deltar på kurs)
kr. 460

Overnatting i hytte forutsetter at det bor minst 4 voksne pr. hytte.
Overnatting i hytter, samt priser, gjelder kun for deltakere i Pedagogisk Forum.
Barn 0 til 2 år: Gratis.
Barnepriser gjelder for barn tom. 16 år.
OBS: Deltakere til Pedagogisk Forum må selv ta direkte kontakt med hotellet for booking:
sunniva@bardøla.no eller tlf. 32094526/ 32094505.
Presiser at du er deltaker i Pedagogisk Forum.
Deltakere i pedagogisk Forum betaler direkte til hotellet for kost og losji.
For de som ikke ønsker å bo på stedet men ønsker kun kost, er prisene som følger:
Voksen: Frokost

kr. 140.-

Barn: Frokost kr. 70.-

Lunsj

kr. 220.-

Lunsj

kr. 110.-

Middag

kr. 315.-

Middag

kr. 160.-

Man betaler da pr. måltid på stedet.
Medlemskap i Norsk Suzukiforbund koster kr 300.- pr familie, og kr. 500 for lærere med godkjent
suzukilærerutdanning.
Innmeldingsskjema ligger på www.norsuzuki.no
Det presiseres at forbundet ikke har ansvar for medfølgende barn.
Inkludert i kursavgiften er depositum kr. 500 (for lærermedlemmer i NSF kr. 300), som ikke blir refundert
ved avmelding.
Det kan være lurt å undersøke mulighetene for å søke stipend fra lokalmiljøet eller den kulturskolen du
tilhører.
Mest mulig kommunikasjon foregår digitalt, så det er lurt å lese e-post jevnlig framover.
Pedagogiske spørsmål rettes til Anne-Berit Halvorsen abbhalvorsen@gmail.com
Tlf 22494874/ 91143869
Praktiske spørsmål rettes til Mette Mesna oj-mesna@online.no
Tlf 91348454

Velkommen!
Hilsen fra styret i NSF og kurskomiteen fra Suzukifiolinistene
Anne-Berit Halvorsen
Mette Mesna
Anne Sofie Nordby

Pedagogisk ansvarlig/leder NSF
Praktisk tilrettelegger
Kasserer

abbhalvorsen@gmail.com
oj-mesna@online.no
famno@online.no

Pedagogisk Forum 2017

Norsk Suzukiforbund
på Bardøla hotell, Geilo
23. - 25. juni

Påmeldingskjema
Sendes til Anne-Berit Halvorsen, Arnebråtvn. 38B, 0771 Oslo
abbhalvorsen@gmail.com
Lærerdeltaker:
Etternavn

Fornavn

Mobil

E-post

Gateadresse

Postnr/ Poststed

Er dere medlemmer i NSF? Ja______

Nei ______

Vegetarmat/Allergier/spesialmat? Kontakt sunniva@bardøla.no i god tid samtidig med booking

Medfølgende barn: :
Etternavn
Fornavn

Mobil

Født

Vegetarmat/Allergier/spesialmat? Kontakt sunniva@bardøla.no i god tid samtidig med booking

Reisebeskrivelser

Til Geilo med tog.
Du reiser komfortabelt og kommer raskt frem; ca. 3 timer fra Bergen og ca 3,5 timer fra Oslo til Geilo.
NSBs tog på Bergensbanen passerer det vakreste, villeste og mest uberørte av natur i Norge. Toget har 5-6
ankomster/ avganger i døgnet til/fra Geilo. Du kan kjøpe billetten din på NSBs automater, ved å ringe 815
00 888 eller online http://www.nsb.no/
Minipris kr. 249 på tog er billigste reisemåte, men man må være tidlig ute! Ellers får man familierabatt, samt
grupperabatt for 10 personer eller flere. Se http://www.nsb.no/togbilletter/
Hotellet kan hente passasjerer på togstasjonen.

Til Geilo med bil.
Korteste vei mellom Oslo og Bergen er Rv7, og midt
på
strekningen ligger Geilo. Rv7 over Hardangervidda og
langs Hardangerfjorden er nasjonal turistvei. Til Geilo
kommer du også ved å følge Rv50 over fjellet fra vest
mot øst. Veien går i praktfull natur mellom Aurland og
Hol. Fra Hol er det 10 km til Geilo. Fra Geilo går Rv40
gjennom Numedal, Kongsberg, Larvik og videre til
Tønsberg og Sandefjord, som er raskeste vei hvis man
kommer med båt fra Danmark via Larvik.

Til Geilo med buss
http://www.nettbuss.no/

FJORD1 - transferbuss Oslo/Gardermoen
Fjord1 har direkte transferbuss fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Geilo, Gol og Hemsedal:
http://www.fjord1.no/media/buss-opplevingsruter-2012/buss-geilo-2012

