EPTA SWEDEN
Svenska Pianopedagogförbundet

KONGRESS 2016
1
1-2 oktober i Visby

Kongressinnehåll:
Att motivera elever
Natalia Kazimirovskaia delar med sig av sina erfarenheter om hur pianoelever kan
motiveras till ett långsiktigt lärande.

Repertoar för den unga pianisten
Vilka är de grundläggande frågorna i pianospelet under uppbyggnadsskedet?
Eva Luthander presenterar svaret i form av användbara stycken från pianometodikens
mellan- och högstadium.

Gotlands Tonsättarskola

Mattias Svensson Sandell presenterar verksamheten vid Gotlands Tonsättarskola
samt berättar om projektet med att skriva nyskriven pianomusik i pedagogiskt syfte.

Ergonomi och klang
Hans-Olov Mellqvist ger en beskrivning av deras relation till varandra som resultat
av instrumentets funktion och fysiologins realitet. Sådana begrepp som lyssnande,
balans, rörelse och muskelfunktion genomgås. Att kanske fundera över: Hur klingar
en missuppfattning?

Pianoafton med Gisela Herb
Improvisation över enkla ackordserier

Göran Strandberg ger exempel på övningar för att utveckla improvisation och träna
praktisk harmonilära.

Konsert med elever och lärare från Gotlands Kulturskola
Masterclass och Gotland Chamber Music Festival
Staffan Scheja håller masterclass med elever från Musikskolan i Visby och berättar
om Gotland Chamber Music Festival.

Pianopedagognytt
En uppdatering av det politiska och pedagogiska läget inom pianoundervisningen.

Medlemsmöte - EPTA Sweden
Möte för förbundets medlemmar med frågor om förbundets verksamhet, pianospel
och pianopedagogik.

ANMÄLAN
Anmälan sker senast 18 september på anmälningsblanketten nedan eller
på www.sppf.net/kongress samt genom inbetalning av kongressavgift på
Svenska Pianopedagogförbundets plusgiro 15 28 83-5. För betalning mot
faktura, skicka önskad fakturaadress till info@sppf.net

KONGRESSAVGIFT
EPTA-medlemmar: 1000 kr
Icke medlemmar: 1300 kr

Vid anmälan och betalning innan 30 juni erhålles 150 kr rabatt på
avgiften (dvs. 850 kr resp. 1150 kr).
En middag, två luncher samt fika ingår i kongressavgiften. Logi ingår ej
och bokas på egen hand. Se förslag på folderns baksida.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----

Kongressanmälan/Inträdesansökan

[ ] Jag anmäler mig till EPTA Swedens Kongress 2016 i Visby, Gotland
[ ] Jag anmäler mig till ”Fredagskväll i Visby”
[ ] Jag ansöker om medlemskap i EPTA Sweden (Sv. Pianopedagogförbundet). Medlemsavgift 300 kr/år. Vid ansökan om medlemskap
erhålles medlemspris på kongressen. Betala då 1300kr (1000+300 kr)
Namn:__________________________________________________
Adress:_________________________________________________
________________________________________________________
Telefon:____________________Mobil:_______________________
E-post:__________________________
Anmälningsblanketten skickas till:
SPPF, c/o Sandback, Drakenbergsgatan 13, 117 41 Stockholm
Anmälan kan även ske på www.sppf.net/kongress

Tid och plats
Kongressen som äger rum på S:t Hansskolan i Visby börjar med registrering,
lördagen den 1/10 kl. 11.45 och avslutas söndagen den 2/10 kl. 14.30.

Trevlig fredagskväll

Den som har lust att bege sig till Visby redan på fredag e.m. kan få en sightseeing på
tidig fredagskväll och middag på egen bekostnad. En hotellnatt extra bokas på egen
hand. ”Fredagskväll i Visby” bokas på anmälningsblanketten.

Att tänka på
Boka resa i tid! Platser på färja och flyg är begränsade.

Förslag till boende i Visby
Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3
795kr /natt i enkelrum, 995kr /natt i dubbelrum
Hotellet kan endast bokas fredag till söndag senast den 29 augusti med koden EPTA
0498 - 21 90 00, info@clemenshotell.se
Scandic Visby, Färjeleden 3
810kr /natt i enkelrum, 910kr /natt i dubbelrum
Priset gäller fram till och med 28 augusti och bokas med koden EPTA
0498 - 20 12 50, visby@scandichotels.com
Strand Hotell, Best Western, Strandgatan 34
1050kr /natt i enkelrum, 1250kr / natt i dubbelrum
Bokas före 1 augusti med koden EPTA. 0498-25 88 00, bokning@strandhotel.se

För ytterligare information om kongressen: 070-792 19 46
____________________________________________________________

EPTA Sweden är en förening för alla som är intresserade av pianospel och
pianoundervisning. Medlemmarna i förbundet medverkar till att bevara och utveckla
både pianospelets tradition samt pianoundervisningens kvalitet. EPTA Sweden är
detsamma som Svenska Pianopedagog-förbundet vilket grundades 1937 och därmed
är Europas äldsta i sitt slag. Sedan 1987 är det en underorganisation till European
Piano Teachers Association (EPTA). Till de viktigaste aktiviteterna för förbundets
medlemmar hör den årliga kongressen med seminarier, konserter, debatter och
möjlighet till möten mellan landets alla pianister och pianopedagoger. Svenska
Pianobulletinen, förbundets tidning, är fullmatad med aktuell information och
artiklar. Förbundet har också en lärarförmedling samt arrangerar elevkonserter.
Medlemsavgift: 300 kr/år. För information och ansökan om medlemskap i EPTA
Sweden, se www.sppf.net/nymedlem

