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SUZUKIPEDAGOGIKEN I SVERIGE 50-ÅR 
Trettondagsafton sätter firandet igång!  

2021 har Suzukipedagogiken funnits i Sverige i 50 år. Göteborgs Suzukiförening vill fira detta 
tillsammans med er alla i ett 50-årsjubileum. Vi tänker oss olika event som händer under hela 
året som vi kan göra ihop eller på olika platser. 

I början av 1971 startade Sven Sjögren Suzukiundervisning i ett hem i Norby Vallda. 
Metoden växte snabbt när Musikhögskolan i Göteborg blev intresserad och spreds efter det i 
resten av Sverige. 

Vi är så nyfikna på vad alla gör runt om i landet! Vad vill ni göra för att fira jubileet? Nedan 
har vi skapat några event som vi vill göra tillsammans med er alla.  

För att vara med: 
• Använd 50-årsloggan (ovan) tillsammans med er egen logga när ni skapar evenemang 

och konserter under året 2021 

• Lägg upp allt ni gör för att fira på Facebook och/eller er hemsida och hashtagga 
#suzuki50arisverige 

• Gå med i Facebookeventet Suzukipedagogiken i Sverige 50 år! (lanseras 1 januari) 

• För löpande info och uppdateringar, håll utkik på Göteborgs Suzukiförenings hemsida 
www.suzukigbg.se, förbundets hemsida www.swesuzuki.org och på Göteborgs 
Suzukiförenings facebooksida. 👍  

Bokspel

Som en del av det nationella firandet vill vi spela igenom alla Suzukiböckerna under året. 
Syftet är att fira vår gemensamma repertoar. Delta genom att spela repertoaren antingen på 
de tider som föreslås nedan eller sätt era egna tider.  
Datum & tider 

6 jan Kickoff startar Göteborgs Suzukiförening firandet kl 15.00 🎶  Denna dag börjar vi från 
bok 1 och spelar alla böcker i ordning så långt vi kommer.  

6 feb   15.00 Bok 1 

6 mars   15.00 Bok 2 

6 april   18.00 Bok 3  

6 maj   18.30 Bok 4 

6 juni   15.00 Bok 5 

I juli tar vi ledigt :)  

http://www.suzukigbg.se
http://www.swesuzuki.org
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6 augusti   18.00 Bok 6  

6 sept   19.00 Bok 7      

6 okt   18.00 Bok 8   

6 nov   15.00 Bok 9-10  

För att delta i bokspel: 

1. Ta en bild när ni spelar och lägg upp enligt ovan 

2. Hashtagga bilden med #Suzuki50arisverige 

 Varje person och förening tar ansvar för att regler om GDPR efterföljs. 

PS. Självklart får föräldrar gärna spela med så lyfter vi samtidigt Suzukitriangelns betydelse!  

Filmhälsning

Tänk om vi trots corona kunde samlas och göra en film där alla får synas så att vi visar vilka 
vi är? Syftet är att alla föreningar i hela Sverige möts i ett gemensamt sammanhang. Alla 
instrument är självklart välkomna! 

För att delta i filmhälsning: 

1. Börja filmen med ”Hej vi kommer ifrån (stad och förening). Vi skall spela (styckets 
namn)”. 

2. Spela ert stycke (max 2 min)  

3. Avsluta med att säga ”Grattis Suzuki i Sverige 50 år!"  

4. Lägg gärna upp filmen enligt ovan och hashtagga 

5. Maila er film till suzuki50ar@suzukigbg.se senast 31 maj om ni vill att den ska spelas 
upp i samband med Göteborgs Suzukiförenings galakonsert.  

Varje person och förening tar ansvar för att regler om GDPR efterföljs. 

Galakonsert

Hösten 2021 hoppas vi kunna genomföra en galakonsert i Göteborgs Konserthus. Mer 
information kommer senare.  

Ett musikrikt spelår 2021 önskar Göteborgs Suzukiförening! 

mailto:suzuki50ar@suzukigbg.se

