Mieli Suzuki kolegos,
Norime Jus informuoti, kad pradedame registraciją į 2018 metų Tarptautinę Suzuki vasaros
stovyklą, kuri vyks šių metų rugpjūčio mėn. 6-11 dienomis.
Vietų skaičius stovykloje yra ribotas, todėl visus norinčius dalyvauti, jau dabar kviečiame
pildyti registracijos anketas.
Dalyvių anketos bus registruojamos iki šių metų gegužės mėn. 1 dienos, eilės tvarka, pagal
jų gavimo datą. Pasiekus maksimalų dalyvių skaičių, registracija bus sustabdyta anksčiau.
Anketose nurodytais elektroninias adresais išsiųsime Jums informaciją apie mokėjimą, kurį
reikės atlikti iki birželio mėn. 1 dienos.
Sumokėjus mokestį ir vėliau atsisakius dalyvauti stovykloje, mokestis bus grąžinamas šia
tvarka:
Pranešus apie atsisakymą dalyvauti stovykloje iki liepos mėn. 1 dienos bus grąžinama 50%
nuo sumokėtos sumos.
Pranešus apie atsisakymą dalyvauti stovykloje po liepos mėn. 1 dienos sumokėtas mokestis
nebus grąžinamas.

STOVYKLOS KAINOS LIETUVOS SUZUKI ASOCIACIJOS NARIAMS

Su apgyvendinimu ir maitinimu:
Mokiniui
Kitam mokiniui iš tos pačios šeimos
Lydinčiam suaugusiam, negrojančiam vaikui
Mokytojui, stebėtojui

390 EUR
370 EUR
350 EUR
350 EUR

Be apgyvendinimo ir maitinimo:
Mokiniui, mokytojui, stebėtojui

250 EUR

Į kainą įskaičiuota:
 Apgyvendinimas (nuo rugpjūčio 6 iki 11 dienos) su maitinimu (tris kartus per dieną, nuo
pirmadienio (rugpjūčio 6 d.) vakarienės iki šeštadienio (rugpjūčio 11 d.) pietų.
 Individualios ir grupinės pamokos mokiniams.
 Kursai mokytojams.
 Visų pamokų stebėjimas.

MOKYTOJAI
Smuikas

Fortepijonas

Koen Rens (Belgija)
Haruo Goto (Australija)
Fernando Piñero (Argentina)
Anna Podhajska (Lenkija)
Griet Wytynck (Belgija)
Peter Nys (Belgija)
Astrid Leeman (Belgija)
Wim Meuris (Belgija)
Wilfried van Gorp (Belgija)
Veerle van Gorp (Belgija)
Yoko Hoshino (Vokietija)

Ruth Miura (Ispanija)
Itsuko Bara (Australija)
Jesus Garcia (Ispanija)
Gitara

Laukiama patvirtinimo
Akompanimentas

Bart Kenis (Belgija)
Pat van Kerckhove (Belgija)
Greet Steeman (Belgija)
Lina Vaitkuvienė (Lietuva)

Violončelė

Brendan Conroy (Olandija)
Valdas Povilaitis (Lietuva)

Kūno ritmika

Santi Serratosa (Ispanija)

REGISTRACIJOS ANKETOS
Prašome užpildyti šią formą kiekvienam mokiniui atskirai
Registracijos forma apgyvendinimui
Registracijos forma dalyviams be apgyvendinimo ir maitinimo

PROGRAMA
Registracija:

Rugpjūčio 6 d.

Užsiėmimai:

Rugpjūčio 7 – 10 d.

Koncertai:

Rugpjūčio 10 d.
Rugpjūčio 11 d.
Rugpjūčio 11 d.

Pabaiga:

nuo 14:00 Birštono Kultūros centre
Atidarymo koncertas 20:00
Individualios ir grupinės pamokos mokiniams,
Suzuki mokytojų ruošimo kursai
Birštono Kultūros centre ir Kurhauze
Uždarymo koncertas Birštono Kultūros centre
14:00, po pietų

Pastabos:
♫ Stebėtojai gali stebėti visas mokinių pamokas. Mokytojų mokymai (TT) yra atviri stebėjimui tik tiems
mokytojams, kurie šiuo metu yra užsiregistravę mokymo kursuose.
Nauji mokytojai, norintys įstoti į kursus, kviečiami susisiekti su LSA (Lietuvos Suzuki asociacijos) mokytojų
instruktoriais, kurie suteiks daugiau informacijos.
♫ Mes pabrėžiame, kad kiekvienas nesulaukęs pilnametystės asmuo, gyvensiantis stovykloje be savo tėvų,
privalo turėti atsakingą už jį suaugusįjį (pvz. mokytoją).
♫ Koncertuojantys mokiniai ir mokytojai turi vilkėti juodai baltus koncertinius rūbus ir koncertinę avalynę.
Administracija: Monika Bissekerskaja, Sabina Kalibataitė, Jelena Gliaudelienė
El. paštas: suzuki.birstonas@gmail.com

Pagarbiai,
Valdas Povilaitis
Lietuvos Suzuki Asociacijos prezidentas
Tel.: +370 698 74347
El. paštas: vapovil@yahoo.com

