Det danske Suzuki Institut
Worsaaesvej 19,5
1972 Frederiksberg
Referat fra bestyrelsesmøde den 9. februar 2016
Til stede var fra bestyrelsen:
Dorte Nørgaard (dorte.norgaard@gmail.com)
Mette Qvist (metteqvist@me.com)
Inge-Lis Kalum (kalum@pc.dk)
Sigurd Næss-Schmidt (sns@copenhagenEconomics.com)
Rolf Meurs-Gerken (rolf@amalex.com)
Marianne Igel (marianne.igel@gmail.com)
Thomas Gybel (thomas.gybel@me.com)

Ikke til stede
Caroline Tarras-Wahlberg ( ctarrasw@hotmail.com)
Lasse Ewerlöf (ewerlof@mail.dk)
Graeme Keith (graemekeith@cantab.net)

1. Konstituering af bestyrelsen
I fortsættelse af den beskrivelse af formandens opgaver, som tidligere er udsendt, arbejder Dorte,
Sigurd og Inge-Lis med at finde frem til en egnet kandidat, som herefter kan præsenteres for
bestyrelsen.
2. Meddelelser
Bestyrelsen mindedes formanden, der døde den 29.12.2015. Der er skrevet mindeord, som fremgår
af hjemmesiden.
Inge - Lis oplyste, at Lasse ønsker at udtræde af bestyrelsen og i stedet er forslået:
Kasper Lykke Hedegaard: 25629459 / klh@denlillemusikskole.dk
som vil blive inviteret til næste møde.
2. Undervisning
Den planlagte deltagelse i Musik og Ungdoms orkesterfestival - den 13. marts 2016 – sker i år i
samarbejde med 16 børn fra Polen. Der er ansøgt om midler til gennemførelse af projektet
(ansøgningen er vedhæftet som bilag).
Efter mødets afholdelse har Augustinusfonden meddelt, at der vil blive ydet et tilskud på 25.000 kr.
til projektet.
Der arbejdes med workshoppen i uge 45/2016.
3. Økonomi
Der foreligger ikke en godkendelse af budget 2016 på nuværende tidspunkt.
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Til ombygningen mangler der en udbetaling på 250.000 kr. Der skal fremskaffes bilag for arbejder
svarende til dette beløb. Korrespondancen med tilskudsgiveren har hidtil været ført af Lars. Dorte
tager kontakt til Tina.
5. Rengøring
Vores hidtidige rengøringsfirma ophører med udgangen af april måned. Der er indhentet tilbud på
en samlet rengøring på hele etagen, og det er billigere end det, som DDSI nu betaler.
Der skal opkræves andel af udgifter for øvrige lejere for 2015 og 1 kvartal af 2016.
6. Anden benyttelse lokaler
CPH Phil benytter vores lokaler, og der kan foreløbig forventes en indtægt på ca. 10.000 kr.
7. Eventuelt og næste møde
Næste møde fastsættes til tirsdag den 15.3.2016 kl. 19.21, i lokalerne på Frederiksberg.
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Bilag: kopi af ansøgning
Augustinus Fonden

Ansøgning om støtte til indstudering af koncert til opførelse på Orkesterfestivalen I DR’s
koncertsal den 13.3.2016 med Suzuki String orkester bestående af danske og polske
Suzuki elever, ansøger: Det Danske Suzuki Institut (DDSI)

1. Baggrunden for ansøgningen
DDSI er en privat statsstøttet musikskole, hvor børn og unge undervises efter Dr. Shinichi
Suzukis undervisningsprincipper, se fakta om instituttet i bilag 1.

Instituttets formål er, at eleverne efter endt forløb skal have opnået et fagligt niveau, som
vil gøre det muligt for den enkelte elev at søge ind på konservatoriet, hvis dette er et ønske.
For at kunne leve op til målsætning er det nødvendigt at iværksætte initiativer, der kan
udvikle eleverne på et tidligt tidspunkt.

På musikskolen undervises i violin, bratsch, cello og klaver. Alle elever modtager både ene
undervisning en eller flere gange om ugen og fællestimer i mindre grupper. Eleverne
begynder typisk på instituttet i 4-5 års alderen, og særligt for deres vedkommende er
forældrenes deltagelse i processen et afgørende element, både på instituttet og i hjemmet.

2. Indstudering af koncert til DR’s orkesterfestival 13. marts 2016

Instituttets strygerorkester er tilmeldt orkesterfestivalen, som finder sted i DR koncerthuset
den 13.3.2016.
Strygerorkesteret vil gerne til festivalen kunne spille nogle stykker, som orkesteret ikke før
har spillet, og der er derfor indledt et samarbejde med en ”Suzuki- gruppe” på Instituttet i
Gdansk i Polen. Elverne, der udgør DDSI strygerorkester kender i forvejen nogle af de polske
elever fra den workshop - sommerkurset i Szarlota – som mange elever årligt deltager i.

3

Det danske Suzuki Institut
Worsaaesvej 19,5
1972 Frederiksberg

Formålet med at spille sammen med gruppen fra Gdansk er at udnytte muligheden - og
glæden ved - at kunne spille sammen i et noget større ensemble end ellers.

Med deltagelsen fra Polen bliver det muligt et spille et repertoire, som kun et rigtigt SuzukiString-Orchestra kan levere. Den polske gruppe sørger selv for indstudering af
orkesterstemmerne, og holder gruppeprøver i Polen, inden ankomsten til København.

Det er planlagt, at der skal opføres
-

C. Nielsen: Underlige Aftenlufte,
Twardowski: Oberek for String orchestra, samt endnu et stykke.

De polske børn og danske børn skal således spille et stykke af en komponist, som er typisk
for hver deres land.
Der ansøges om støtte til indstudering af disse stykker med elever fra DDSI. Der er tale om
gruppeprøver og orkesterprøver, Disse prøver for den danske gruppe er planlagt afviklet i
weekenderne op til koncerten.
Instituttet har ikke mulighed for at afholde ekstraudgiften til denne opgave over driften.
Indstudering af de 3 nye stykker vil beløbe sig til 29 timer a’ 900 kr. 26.100 kr., som der
hermed ansøges om.
Ud over de nævnte prøver, som der søges om støtte til, vil der blive afholdt fælles
orkesterprøver med de polske elever, som vil finde sted lørdag den 12.3.2016 og på
koncertdagen.

Med venlig hilsen
Dorte Nørgaard
Undervisningsleder
Tlf. 29291216
E-mail: suzuki.ddsi@gmail.com
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Bilag 1: Fakta om Det Danske Suzuki Institut
Organisation og støttegrundlag:
Det danske Suzuki Institut får støtte efter lov om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 21.12.2010. Denne lovgivning
indebærer, at Instituttets vedtægter, regnskaber og budgetter godkendes af Statens
Kunstråds Musikudvalg. Instituttet har en bestyrelse, som er udpeget efter reglerne i
vedtægterne. Bestyrelsen har ansat en undervisningsleder og har ligeledes en
regnskabsansvarlig. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.
De ansatte er undervisningsleder Dorte Nørgaard, Tlf. 29291216, suzuki.ddsi@gmail.com,
regnskabsassistance John Dalgaard, Tlf. 27119975, jd@johndalgaard.dk og revisionen
forestås af One Revision A/S, Statsaut. Revisor Hans Grube, Tlf. 70231611,
hg@onerevision.dk
Statsstøtte:
Denne støtte dækker en del af udgifterne til den løbende undervisning, fællestimer samt
husleje, opvarmning og administration. Statsstøtten, som er del af instituttets indtægter er
givet for 2013-2016 som følge af den foreliggende rammeaftale med ministeriet. Instituttet
kan således ikke inden for de godkendte budgetter sætte andre initiativer i værk.
Som statsstøttet musikskole er Det Danske Suzuki Institut sidestillet med de kommunale
musikskoler, og det betyder, at eleverne efter aftale med grundskolens ledelse kan anvende
en del af skoletiden til undervisning på instituttet.
Elevbetaling:
Elevbetalingen varierer alt efter elevers niveau mellem 950 kr. om måneden (for ½ times
ugentlig undervisning) og 1.350 kr. (for 45 minutters undervisning og 1.700 kr. for 60
minutter). To gange årligt opkræves et særligt orkestergebyr på henholdsvis 700 kr. eller
1.300 kr.
Det er bestyrelsens vurdering, at elevbetalingen ikke forhøjes yderligere uden at det vil
medføre en urimelig social skævvridning af rekrutteringen af elever og dermed føre til, at
talentfulde børn afskæres fra DDSI’s undervisning.
Offentlige koncerter:
31. jan. 2016 Nytårskoncert, Virum Gymnasium
13. mar. 2016. Musik og Ungdoms orkesterfestival, DR i samarbejde med polske Suzuki
elever
1.apr. 2016, koncert sammen med Jillian Leddra og Bayswater Suzuki group i
Christianskirken
21. maj 2016, koncertsalen i Tivoli
16.juni 2016, KLANG festivalen, Republique, Østerfælled Torv 34 (opførelse af ny dansk
musik skrevet og indstuderet af Peter Due)
Der ud over afholdes en koncert kun for klaverelever.
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