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Kære alle, 
 
Velkommen tilbage fra sommerferie og til ”normal” undervisning langt om 
længe….. J 
Vi har alle været meget imponeret over, hvor flot de fleste familier har håndteret 
Corona-udfordringerne i snart halvandet år og alligevel formået  
at holde kontinuiteten i gang på hjemmefronten, så børnene trods den meget 
uvante situation har gjort fine fremskridt, som vi nu endelig kan arbejde godt 
videre med – det har vi alle savnet. 
 
Fællestimer: 
Violinfællestimerne er nu endelig blevet fordelt. Holdene har det rette antal elever, 
så der er plads til alle, og fællestimerne kan igen afholdes hver 14. dag.   
Dog opfordrer vi til, at elever fra Hold III og opefter helst møder alene op til 
fællestimen, så vi undgår alt for megen trafik på vores noget trange plads.  
Vi vil i stedet sende et Skype-link, så de forældre som ønsker det, kan følge med i 
timen online.  
Vi så i foråret, at børnene faktisk vokser med opgaven ”at gå alene op” og tilmed 
var med til at skabe tættere relationer med deres Hold-kammerater, når de fulgtes 
ad op af trappen J Endnu bedre bliver det selvfølgelig, hvis I som forældre 
hjælper med at skabe kontakten. 
 
Cello & Klaverfællestimerne burde alle være til at finde på vores Web under fanen 
”Fællestimer & koncerter”. 
 
Hørelære 
Hørelære bliver igen en mulighed for strygereleverne (8-10-årige) for alle Jer, som 
kunne være interesserede. 
Vi havde et hold parat i dec.´20 lige før den 2. nedlukning og dem prioriterer vi i 
første omgang. Der vil i løbet af sæsonen blive udsendt invitationer.  
Undervisningen varetages af Jakob & Asbjørn, der begge er hørelærestuderende 
på Konservatoriet, og planlægges til 8 ugers undervisning i træk, hvorefter et nyt 
hold begynder.   
Undervisningen bliver om tirsdagen kl. 16:35-17:15 og foregår på Konservatoriet. 
Hold inddelingen fordeles efter ”først-til-mølle”-princippet, når invitationerne 
udsendes J 
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Spireorkester & Orkesterskolen 
Spireorkester & Orkesterskolen er stadig i bero denne sæson bl.a. pga. 
pladsudfordringer.  
Vi kan i stedet med stor glæde fortælle, at vi kommer til at indgå et samarbejde 
med Goldsmidt Akademiet, der meget gerne vil spille sammen med vores elever. 
De har på deres skole et orkester, som kalder sig ”Guldorkestret”, der henvender 
sig til elever i alderen ca. 9-12 år. 
”Guldorkestret”/ ”symfoniorkestret” øver hver mandag fra kl. 18:30 – 20:00 med 
opstart fra d. 27.9  
 
på adressen: Rentemestervej 62, 2400 København 
 
For mere information, tal eller skriv til Dorte på: suzuki.ddsi@gmail.com 
 
Kammermusik 
Kammermusik er fortsat til stor glæde for de ældre elever, som nyder godt af 
hinandens selskab på tværs af instrumentgrupperne: strygere & klaverelever J 
Holdene planlægges med ca. 3 mdr. interval og afsluttes med en fælles 
Kammermusik-huskoncert. På denne måde forsøger vi at give de fleste, som er 
interesserede, muligheden for at spille kammermusik og prøve denne skønne form 
for sammenspil. 
For yderligere information kontakt Maria på: maryzzi@hotmail.com 
Ud over tilbuddet til de mere avancerede elever arbejder vi på at kunne tilbyde 
mindre sammenspilsgrupper med to på hver stemme senere på sæsonen. 
 
Sticks & Strings 
Sticks & Strings arbejder fortsat primært med film- og tango-musik og er et tilbud til 
de elever, som er i hæfte 6 og opefter. Prøvedag er tirsdag – se tider på 
Fællestimeplan. For I som ønsker at høre nærmere, kontakt venligst Claus på: 
suzukiclaus@gmail.com 
 
Huskoncerter, koncerter & aktiviteter : 
Denne sæson skulle meget gerne byde på mange flere aktiviteter, end vi har set 
de sidste halvandet år J De første planlagte huskoncerter er annonceret på vores 
web, under ”Aktiviteter/ Koncerter”  
Foreløbig glæder vi os til den store fælleskoncert i: 
Christians kirke d. 9. oktober kl. 15:30. Generalprøven afholdes inden koncerten 
samme dag, prøveplan følger. 
Ollerup workshop for klaverelever afholdes 16-19. oktober  
Masterclass vil løbende blive annonceret 
Musikhistorie foregår hver 2. tirsdag 16:35-18:20. 
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Workshop 
National workshop i Horsens 13. & 14. november- Se invitation på undervisningsdør 
samt opslagstavlen i køkkenet. 

 
Web 
Vores hjemmeside trænger bl.a. til nye billeder og videoer. Derfor får vi i den 
kommende tid besøg af en fotograf på Instituttet, og vi informerer jer på forhånd 
om, hvornår han vil være til stede til undervisningen. 
Ønsker vi efterfølgende at bruge billeder, hvor jeres barn indgår, kontakter vi jer 
forældre for godkendelse. 
 
Afslutningsvis vil vi stadig opfordre jer alle til at være ekstra påpasselige mht. god 
håndhygiejne – håndvask inden undervisningen samt husk at holde afstandJ 
Blive hjemme hvis man har det mindste tegn på sygdom - herunder også 
forkølelse, dette gælder lærer, elev & forældre. 
Husk at lærerne er nødt til at aflyse deres undervisning, hvis de føler tegn på 
sygdom. 
Vi har heldigvis lært, at skærmundervisning godt kan bruges, så man ikke behøver 
at gå glip af timen, hvis man er småforkølet eller symptomer på lettere sygdom.  
 
De bedste hilsener 
Dorte. 
 
  
 
 


