
Invitation til 
Kickstart Workshop for violinelever 

12.- 13. august 2017 
 
Det er en glæde at kunne invitere til Kickstart workshop i Aarhus. Vi håber, at initiativet vil 
blive bakket op og kan blive en succes. Workshoppen henvender sig til violinelever, der 
modtager undervisning efter Suzuki™metoden. 
 
Workshoppen arrangeres i samarbejde med Midtlysk Strygersamarbejde og Aarhus 
Musikskole. 
 
Undervisningen vil lørdag ligge mellem kl. 10 og 17.00. 
Søndagen starter kl. 9.00 og der vil være afsluttende koncert kl. 15.30 
Foreløbigt program for koncerten og skema for weekenden vil blive udsendt forud for 
workshoppen omkring d. 20. juli. 

 
 
Indhold 

• Fællestimer (antallet tilpasset alder og niveau) 
• Masterclass/ teknik-klasse med Dan Dery for violinelever i hæfte 6 og frem 
• Forældreforedrag 

 
Undervisere 
Violin Edward Kreitman (USA) 
 Phyllis Freeman (USA) 
 Fernando Piñero (Argentina) 
 Wilfried van Gorp (Belgien) 
 Juan Carlos Navarro Gemeno (Spanien) 
 Eva Belvelin (Sverige) 
 Dan Dery (Schweiz) 
  



 
Sted 
Workshoppen foregår dels på Aarhus Musikskole (Vester Allé 3, 8000 Aarhus C), dels på 
Brobjerg Skolen (Frederiks Allé 20, 8000 Aarhus C). 
 
Indkvartering 
På www.visitaarhus.dk er der mulighed for at finde overnatning i forskellige prisklasser.  
 
Mad, kaffe, saft 
Workshoppen tilbyder at bestille sandwich. Prisen er 50 kr pr. stk. Brug tilmeldingen, - der 
vil være nogle forskellige valgmuligheder. Der tages ikke imod specialbestillinger. 
Der vil være gratis kaffe og saftevand (spar dog på kopperne). 
Sidste frist for bestilling af mad er 20. juli. 
 
Tilmelding og skema for workshoppen 

Tilmelding sker via linket (foretrukket), eller alternativt ved enten at udfylde 
tilmeldingen og vedhæfte den til en mail eller ved at skrive alle oplysningerne 
direkte i en mail. Mail’en sendes til violinmatthiesen@gmail.com. Samtidig 
indbetaler man beløbet (husk at angive navn på den tilmeldte elev i indbetalingen, 
ellers bliver det et kompliceret detektivarbejde) på følgende konto i Jyske Bank; 
reg. nr. 6610 konto nr.  0002193270 

Link til tilmelding: https://da.surveymonkey.com/r/996MVCM  
 
Tilmeldingen er først gældende, når tilmelding OG betaling er modtaget. Herefter vil 
du/I modtage en bekræftelse og skema til workshoppen (udsendes fra omkring 20. juli). 
 
Pris 
Medlemskab af Dansk Suzuki™ Forbund (DSF) er en forudsætning for at deltage i 
workshoppen og derfor er elevmedlemskab inkluderet i prisen. Deltagernes lærere også 
skal være medlem. Deltagerliste vil blive sendt til DSF. Udenlandske deltager skal være 
medlem af deres egen nationale Suzuki™-forening. 

• Deltagelse koster 400 kr pr. deltager (300 kr*) 
• Ved tilmelding før 20. juli gives 50 kr rabat pr. deltager 
• Søskende rabat (1. barn betaler fuld pris, øvrige søskende kan fratrække 50 kr. i 

prisen) 
• Forældre og observatører deltager gratis 

*Beløbet i parentes er prisen for begynderelever (hft. 1, nr. 0- 9) 
 

• Ved afbud før 20. juli, refunderes beløbet fratrukket 100 kr. i administration. 
• Ved afbud efter 20. juli, sker der ingen refusion. 

 
HUSK AT NOTERE DELTAGERS NAVN SOM REFERENCE I BETALINGEN!!! 
 
Foto og video 
Når du deltager i workshoppen, giver du automatisk tilladelse til, at der tages billeder og 
videoer, der udelukkende vil blive brugt i forbindelse med promovering af senere 
arrangementer uden økonomisk gevinst. 

 
Yderligere information 
Du kan få yderligere information ved at sende en mail til violinmatthiesen@gmail.com . 
Et evt. overskud fra workshoppen vil blive brugt som startkapital for den næste workshop i 
Aarhus. 



Aarhus Kickstart Workshop, 12.- 13. august 2017 
Repertoireliste for violin 

 
 
Hft. 1 ABC-Etude 

Minuet 2 
 

Hft. 2 Chorus from Judas Maccabaeus 
Musette 
Vals 
Heksedans 
Lullys Gavotte (af Marais) 
 

Hft. 3 Martini: Gavotte 
Dvorak: Humoresque 
 

Hft. 4 Seitz: Koncert nr. 2, 3. sats (1. Seitz) 
Vivaldi: Koncert i a-mol, 1. sats 
Bach: Dobbeltkoncert, 1. sats 
 

Hft. 5 Vivaldi: Koncert i g-mol, 2. sats 
Weber: Country Dance 
Bach: Dobbeltkoncert, 1. sats 
 

Hft. 6 Fiocco: Allegro 
 

Hft. 7 
 

Mozart: Menuet 

Hft. 8 Gretrty: Tambourin 
 

 
 
Der spilles udenad efter den reviderede udgave af Suzuki™ hæfterne. 

  



Aarhus Kickstart Workshop, 12.- 13. august 2017 
Tilmelding 

 
Deltagers navn: 
 
Instrument: Violin  Alder: Lærer: 
 
Hæfte:  Nr: Evt. masterclass-stykke (hft.6+): 
(sidst færdiggjorte stykke på tilmeldingstidspunktet) 
 
Deltagende søskendes navn: 
 
Instrument: Violin  Alder: Lærer: 
 
Hæfte:  Nr: Evt. masterclass-stykke: 
 
Deltagende søskendes navn: 
 
Instrument: Violin  Alder: Lærer: 
 
Hæfte:  Nr: Evt. masterclass-stykke: 
 
Forældres navn (kontakt-info): 
 
Email-adresse:   Telefonnumre: 
 
 
Ansvarlig voksen på workshoppen (navn og mobilnummer): 
 
Madbestilling (ønskes lyst brød skriv (L), ellers bestilles mørkt), senest 20. juli 
 Kylling, bacon Skinke, ost Tunsalat Æg, rejer Vegetar m.ost 
Lørdag      
Søndag      
Notér antal 
Samlet pris på mad (antal X 50 kr):     ___________ 
 
Prisudregning: 
Deltagelse (400/300 kr*) ___________________ 
*Den nedsatte pris er for begynderelever (hft. 1, nr. 0- 9) 
 
- rabat ved tilmelding og betaling før 20. juli (50 kr pr. person) ___________________ 

 
- søskenderabat (50 kr for søskende nr. 2, 3, 4…) ___________________ 
 
Mad  ___________________ 
 
I alt     _______________________ 
Indbetaler + betalingsdato: 
 
 
 
Elevmedlemskab af DSF inkluderet. 


