
SOMMARKURS
violin - cello - KöRsång 

för barn och ungdomar mellan 5 - 15 år

15-19 juni 2019 läRaRe

DanDeRyDsgåRDen
Prova på - violin för nybörjare riktar sig till barn 
mellan 5-7 år som aldrig spelat violin tidigare. 
Eleverna deltar i gruppundervisning i violin, 
körsång och musikteori samt lekfull musiklära.  

violinelever deltar i privatundervisning i 
violin, gruppundervisning i violin samt körsång 
och musikteori. Gruppundervisningen består 
av ensemblespel samt solouppträdanden. 
Ensemblenoter skickas ut i god tid innan 
kursen och alla deltagare förväntas förbereda 
sina stämmor. Eleverna delas in i grupper efter 
ålder och nivå. 

Prova på - cello för nybörjare riktar sig till barn 
mellan 5-7 år som aldrig spelat cello tidigare. 
Eleverna deltar i gruppundervisning i cello, 
körsång och musikteori samt lekfull musiklära. 

Privatundervisningen är 30 minuter 
lång och gruppundervisningen i cello och 
violin är 45 min - 1 h lång beroende på 
barnens ålder och koncentrationsförmåga. 

celloelever deltar i privatundervisning i cello, 
gruppundervisning i cello samt körsång och 
musikteori. Gruppundervisningen består 
av ensemblespel samt solouppträdanden. 
Ensemblenoter skickas ut i god tid innan 
kursen och alla deltagare förväntas förbereda 
sina stämmor. Eleverna delas in i grupper efter 
ålder och nivå. 

Prova - på violin för nybörjare

Prova - på cello för nybörjare

violin för alla nivåer

cello för alla nivåer

Körsång och musikteori

lekfull musiklära

oBs! vi tillhanDahålleR inte instRument!

i körsång - och musikteoriundervisningen får eleverna 
sjunga i kör samt lära sig grundläggande musikteori och 
gehörslära.
Grupperna är anpassade efter elevernas ålder och tidigare 
erfarenhet. Ena halvan av passet är en teoretisk del och 
andra halvan en musikalisk repetition då eleverna sjunger 
sånger som framförs på konserten den 19 juni. Kör- och 
musikteorilektionerna är 45 min - 1 h långa beroende på 
barnens ålder och koncentrationsförmåga.

lekfull musiklära (för elever som deltar i prova-på 
violin eller cello) 
I musikläran får barnen på ett lustfyllt sätt närma sig 
musikens värld. Genom sång och lekfulla övningar 
får barnen utforska musikens puls, notläsning och 
grundläggande musikaliska begrepp. Genom att uppleva 
och uttrycka musik med hela kroppen, utvecklas elevens 
musikaliska och motoriska förmåga på ett sätt som 
sedan kan överföras till spelet på musikinstrumentet. 

Musikläran är 45 min lång.
miRjam chaRas violin acaDemy

Mirjam Charas Östergren, violin
Mirjam Charas Östergren är verksam i Stockholm som violinist och violinpedagog.
Hon har spelat i orkestrar som Sveriges Radios Symfoniorkester, Norrköpings 
Symfoniorkester, och Kungliga Hovkapellet. Hon har även medverkat som violinist 
vid musikalerna Evita vid Göta Lejon, Livet är en schlager, Kristina från Duvemåla vid 
Cirkus samt Spelman på taket vid Uppsala Stadsteater. Mirjam innehar kandidat 
- och masterexamen från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt Performer 
Diploma från Jacobs School of Music, Indiana University.
Mirjam är en hängiven pedagog och har studerat violinpedagogik för Prof. Mimi 
Zweig vid Indiana University. Hon var även Mimi Zweigs assistent vid Indiana 
University Summer String Academy 2009, 2010 och 2011. 2012 startade hon 
violinskolan Mirjam Charas Violin Academy AB i Stockholm och undervisar genom 
den ca 40 elever.

Sofie Sunnerstam började spela violin enligt Suzukimetoden som fyraåring 
för Päivikki Wirkkala-Malmqvist i Norrköping. Hon fortsatte sedan på Lilla 
Akademiens Musikgymnasium för Nina och Oleg Balabine. Därefter följde 
studier för prof. Henryk Kowalski på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
och Indiana University i Bloomington, USA och senare vid Edsbergs Slott för 
Per Enoksson och Mats Zetterqvist. Våren 2014 höll hon sin diplomkonsert 
i Grünewaldsalen i Stockholms Konserthus.Sofie spelar regelbundet i 
symfoniorkestrar som Kungliga Filharmonikerna, Rotterdam Philharmonisch 
Orkest och Sveriges Radios Symfoniorkester. Som kammarmusiker har hon 
framträtt runtom i Europa samt i Nya Zeeland, Indien och Uruguay. Albumet 
Fjärran med Dalecarlia Clarinet Quintet vann kategorin Best Classical Album 
på New Zealand Awards 2016. Sedan två år driver hon kammarmusikserien 
Wasahof Underground Chamber Music i Stockholm. Sofie har även framträtt 
som solist med Norrköpings Symfoniorkester, Kungl. Musikhögskolans 
Symfoniorkester samt flera svenska amatörorkestrar. 

Sofie Sunnerstam, violin

PResenteRaR FöR 7:e åRet i RaD



Viktoria Hillerud cello
Viktoria Hillerud är utbildad cellist vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
för prof. Ola Karlsson, varifrån hon nu innehar kandidat- och masterexamen. 
Hon är verksam i duon “Duo Decem” tillsammans med gitarrist Pontus Ahlbäck 
samt frilansar i olika sammanhang såsom i orkestrar, ensembler och musikaler. 
Viktoria är cellolärare på Lilla Akademiens helgkurs, Lilla Musica, för barn mellan 
10-15 år samt bedriver privat undervisning i alla åldrar.

Emelie Power, 
körsång och musikteori
Emelie Power är utbildad organist med vokal inriktning och arbetar i Katarina 
församling med inriktning på barn- och ungdomskörer. Våren 2011 tog hon sin 
kantorsexamen på Ersta-Sköndal högskola och 2015 blev hon färdig organist på 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon ger även privatlektioner i sång och 
musikteori och sjunger i flera professionella ensembler.

Martin Östergren, ackompanjemang
Martin är tonsättare, pianist, arrangör och kapellmästare. Han har lett flera band 
och orkestrar sedan början av 90-talet. Mellan 2008 och 2010 var Martin Östergren 
musikalisk ledare på Stockholms stadsteater. Han har arrangerat låtar, turnerat 
och gjort skivinspelningar med artister som Helen Sjöholm, Sven-Bertil Taube, 
Jojje Wadenius, Anna-Lotta Larsson och Peter Jöback.

Plats
Kursen hålls på 

Danderydsgården, 

Danderyds kulturskola 

 

ADRESS: 
NORAGåRDSväGEN 27, 

182 34 DANDERyD

DAtUM Och tID

15 - 18 jUNI
 
deltar eleverna i lektioner och vistas på skolan ca 3-4 h/dag, inklusive 
pauser.
Eleverna är på plats antingen på morgonen/förmiddagen, förmiddagen/
eftermiddagen eller eftermiddagen/kvällen.

19 jUNI

Genrep kl. 10.00 och konsert kl. 12.00
Eleverna framför solo och ensemblestycken på sina respektive instrument 
samt sjunger i kören.

OBS! INGEN UNDERvISNING DENNA DAG. 

PRAKtISKA DEtALjER

Information om vilken tid eleverna ska vara på kursen skickas ut ca 1 
månad innan kursstart. Detta för att vi behöver få in alla anmälningar 
innan vi kan börja göra schemat. Schemat bestäms efter vilka ensembler 
och körgrupper eleverna placeras in i. Att en del elever (t.ex syskon) 
behöver få samma ramtid påverkar också schemat. Det går bra att 
komma med önskemål om ramtid som vi försöker tillgodose så gott 
det går.
Elever som är på kursen under lunchtid (12.00-13.00) tar med sig 
egen lunch. Det finns kök på skolan med kyl & frys, spis, ugn och micro. Vi 
bjuder alla elever på frukt, smörgås och dricka i pauserna.

OBS! FöRäLDRAR ANSvARAR PERSONLIGEN FöR Att LäMNA Och

häMtA SINA BARN FRåN KURSEN

Anmälan skall vara Mirjam Charas Violin Academy tillhanda senast 
1 maj 2019. 
Elever antages i ordning av inkomna anmälningar.

ANMäLAN äR BINDANDE.

KURSAvGIFt:
3000 kr 
Kursavgiften skall vara 
inbetald enligt faktura senast  
1 juni 2019. 

oRg. nR. 556904-9652
innehar F-skattsedel

www.mirjamcharas.com
mirjam@mirjamcharas.com

Mirjam Charas Violin Academy AB 
Kevingeringen 24

18250 Danderyd
+46 70 433 6168


