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Kongressinnehåll:
Några tankar inifrån en pianistutbildning
Pianisten Mats Jansson, lektor i musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan, Örebro
universitet om klanglig inspiration, musikalisk kommunikation, repertoar och vikten av
ensemblespel.
Hör, se och tänk med fingrarna
Katarina Nummi-Kuisma (doktor i musik på Esbos Musikinstitut och ordförande i EPTA
Finland) föreläser om hur man från första början kan hjälpa eleven att förstå musikens
strukturella grundelement och att utnyttja dessa när hon/han övar pianospelets fysiska
dimensioner och läser noter.
Pianodagen på Musikkonservatoriet i Falun-vad gjorde vi och varför
Taru Kurki (huvudlärare i piano vid Musikkonservatoriet Falun) och Anna-Maria Nyström
(pianopedagog på Kulturskolan i Falun) berättar om sitt samarbete där samtliga
pianoelever i Dalarnas län bjöds in för att få inspiration till att utveckla sitt musicerande.
En föreläsning med tips och inspiration till att spela gospelpiano
Robin East arbetar som pianopedagog på Sundsvalls Kulturskola och frilansar även som
kapellmästare och musiker. Han berättar om sina egna erfarenheter, och ger en föreläsning
där du får tips och inspiration om hur du spelar gospelpiano. Robin tar bland annat upp
hur du kan förenkla eller utveckla ditt eget gospelpianospel, och hur du sedan kan
använda det i din egen undervisning.
Pianot och pianoundervisning, vår passion!
Sören Unge, komponerande pianopedagog, pianist, f.d. metodiklärare och nybliven
pensionär med 46 års erfarenhet, reflekterar över innehållet och rollen att lära ut pianospel.
Gruppdiskussion
Vi diskuterar och byter erfarenheter från pianolärarnas vardag.
Masterclass med yngre pianister med Katarina Nummi-Kuisma
Konsert
Pianisten Mona Kontra spelar tillsammans med medlemmar ur Nordiska Kammarorkestern.
Konsert med elever från Sundsvalls Kulturskola
Medlemsmöte

ANMÄLAN
Anmälan sker senast 20 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: 1200 kr
Icke medlemmar: 1500 kr
Vid anmälan och betalning innan 30 juni erhålles 150 kr rabatt på avgiften (dvs. 1050 kr resp. 1350 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 2017 i Sundsvall
[ ] Jag ansöker om medlemskap i EPTA Sweden (Sv. Pianopedagog-förbundet).
Medlemsavgift 300 kr/år. Vid ansökan om medlemskap
erhålles medlemspris på kongressen. Betala då 1500kr (1200+300 kr)
[ ] Jag kommer följa med på middagen i Gambrinushallen på
fredag kväll (ingår ej i avgiften).

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 börjar med registrering på Sundsvalls Kulturskola, Floragatan 8,
lördagen den 30/9 kl. 11.00 (lunch kl.12.30, första programpunkt kl.13.15)
och avslutas söndagen den 1/10 kl. 16.00.
Ni som kommer till Sundsvall redan under fredagen är välkomna på en gemensam middag
på Gambrinushallen (Strandgatan 6). Vi samlas på Kulturskolan (Floragatan 8) kl.18.30 för
en gemensam promenad dit. Föranmäl vid anmälan till kongressen. Denna middag ingår
inte i kongresspriset.

Förslag till boende i Sundsvall
Sidsjö Hotell, Paviljongvägen 9
Detta är ett enklare hotell som kan ses som mera vandrarhemsstandard, med delad dusch och toa i
korridoren. Men det ingår frukost, sänglinne, handdukar och avresestäd. Det ligger ca 1,5 km från
centrum, men har bra bussförbindelse (linje 3).
Enkelrum, 425 kr, dubbelrum, 680 kr /natt. Sista bokningsdag är17/9.
Ange koden: PIANO2017.
060-12 51 25, www.sidsjohotell.se
First Hotel Strand, Strandgatan 10
Enkelrum 600 kr, dubbelrum 750 kr /natt. Sista bokningsdag är 15/9.
Ange koden: EPTA.
Strand ligger centralt.
060-64 19 50
Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29
Enkelrum 650 kr, dubbelrum 800 kr /natt. Sista bokningsdag är 29/8.
Ange koden: EPTA.
Quality ligger centralt.
060-16 00 00, q.sundsvall@choice.se

För ytterligare information om kongressen: info@sppf.net

_____________________________________________________________
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

