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If children hear fine music
from the day of their birth
and learn to play it,
they develop sensitivity,
discipline and endurance.
They get a beautiful heart.
Shinichi Suzuki

OPROEP VAN DE REDACTIE
Het Suzuki Nieuws is een blad voor Suzuki leerlingen en ouders van alle instrumenten,
maar het is ook voor Suzuki docenten in opleiding en docenten die de gehele opleiding
afgerond hebben en uiteraard ook voor teacher trainers, kortom voor iedereen die
bij het musiceren naar de Suzuki methode betrokken is.

IEDEREEN
mag kopij voor het Suzuki Nieuws opsturen naar Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (redactie):
liesbeth@violeren.nl
of
Suzuki studio
Plein 19c
2511 CS Den Haag
Vragen? Bel gerust: 06-15 83 32 82
Dus ouders en kinderen: als je iets moois hebt meegemaakt op een worskhop of je
je eigen belevenissen in je eigen lessen, goede ideeën voor het dagelijkse
oefenen thuis wilt delen met anderen...
Docenten (in opleiding): voor al jullie examens moet je steeds ook boeken
over de Suzukifilosofie en of psychologie lezen. Samenvattingen zouden
ook anderen kunnen helpen en/of inspireren. Dus stuur ze op,
dan hebben andere docenten en ouders er ook nog iets aan…
Teacher trainers: Jullie hebben jarenlange ervaring in jullie lespraktijk
met ouders en kinderen maar ook met docenten, die zich
voor het Suzuki onderwijs interesseren en de opleiding bij jullie volgen.
Deel jullie ervaringen alsjeblieft met anderen!
Weet je van workshops die op stapel staan of organiseer je zelf een workshop…
Heb je leuke muzikale (oefen)spelletjes, muziekraadsels, mooie kleurplaten
die met muziek te maken hebben of tekeningen…
BOEKRECENSIES: Wie een boek uit de Suzukiwinkel bestelt en er een uitgebreide
recensie voor het SuzukiNieuws over schrijft, krijgt het boek gratis!
Meld het even aan Martin Loose via bestellen@suzukimuziek.nl.
Dus klim ‘in de pen’:
het SuzukiNieuws is niet alleen

VOOR IEDEREEN
maar hoort ook te zijn

VAN IEDEREEN
die met het Suzuki onderwijs te maken heeft!

DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS
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VOORWOORD VAN DE REDACTIE
Inspiratie bij elkaar opdoen!
Het lijkt wel of degenen die een bijdrage hebben geschreven voor het Suzuki Nieuws dat voor u ligt met elkaar
hadden afgesproken, wat het overkoepelende thema van deze editie zou zijn: “geïnspireerd raken door elkaar”.
Heleen Verleur, (Suzuki piano docente) was de eerste, die me kopij stuurde: een enthousiast artikel over het een
prachtige namiddag bij een gebeurtenis, die zowel als concert als ook als lezing of ouderavond, maar ook als een
echte theatervoorstelling kon gelden. Deze werd verzorgd door Suzuki vioolcollega Eduard Marcet, die samen
met pianiste Elena Cid Iriarte een afwisselend programma hadden samengesteld, dat ervoor zorgde, dat Heleen
muzikaal opgeladen en blij weer huiswaarts ging, met een nieuw idee op zak: het zelf op prefessioneel niveau
voorspelen combineren met elementen van een leerlingenuitvoering en tussendoor kort en bodnig vertellen over
de Suzuki methode, de liefde voor en het belang van muziek! Met dank aan collega Eduart Marcet. Mooi vind
ik trouwens in Heleens tekst zelf de vele positieve woorden die ze gebruikt: “losse, ongedwongen sfeer”, “prettige
rust”, dan weer beschrijft ze kinderen die met “ontspannen houding” “prachtig tegelijk streken” en die “goed
luisterend” “contact met elkaar” hadden en een jong kleuterpaartje dat verliefd naar elkaar kijkend danst bij
de muziek. Eduard zelf had veel “oogcontact met het publiek” en reageerde vaak op iets uit het publiek met
een glimlach, speelde met warme toon en presenteerde alles met heel veel “liefde en toewijding”! Jammer, dat
ik dit gemist heb, de volgende keer wil ik er graag bij zijn. Laten we hopen dat er nog vele voorstelling blijven
komen, want Eduard is naarstig op zoek naar een nieuwe woon- en werkruimte in of om Amsterdam… als hij
niet gauw iets vindt, zal hij eventueel terug moeten naar Spanje! Dus wie iets weet, mail alsjeblieft aan Eduard:
eduardmarcetcapella@gmail.com.
Karen Lavie heeft naar aanleiding van de docenten voor docenten bijeenkomst die afgelopen februari na de
Algemene Ledenvergadering van de Suzuki Vereniging plaatsvond en die door Chiharu Shimano werd verzorgd
een mooi artikel geschreven dat een aantal belangrijke punten van de Suzuki pedagogiek samenvat: o.a. samen
met je kind een muzikale ontwikkeling aangaan, geen race paarden van je musicerende kind te maken, maar
zoeken naar toonkwaliteit. Vervolgens het principe van ‘positive reinforcement’ en een verhelderende uitleg van
het woord ‘ability’ met behulp van het oorspronkelijke Japanse woord ‘noryoku’ wat meer dan alleen vaardigheid
of potentieel inhoudt en misschien wel het best vertaald kan worden met de omschrijving ‘Power of the brain’.
Nog een ander aspect stipt ze aan, namelijk het dagelijkse studeren op je instrument, dat voor velen soms een
moeilijke kwestie kan zijn. Prachtig daarom, dat fluitdocente Gerda Thorn precies daarover hier een bijdrage
levert. Ze zag bij haar vioolcollega Coutier Rademaker een citaat hangen, dat haar inspireerde om eens een
‘onderzoek’ onder haar leerlingen te doen: “wat te doen, als je geen zin hebt, om te studeren”… en haar leerlingen
dragen vele nuttige en creatieve oplossingen aan… wie weet, inspireren de uitkomsten hiervan jullie weer om
iedere dag weer je instrument te pakken en te ‘oefenen’, te ‘spelen’ en zelf ook anderen te ‘inspireren’.
Dank ook aan Nicole Schmaloer, die zich zowel door collega Coutier Rademaker als door haar eigen leerling
liet inspireren, zelf iets te schrijven: filosofisch over de “Houdbaarheid van Kortjakje oftewel Twinkle” en
muziektheoretisch over “vriendjes”.
En twee events worden aangekondigd. De eerste Nederlandse Children’s Music Laboratory workshop op 8 juli
in Den Haag, waar ook andere docenten welkom zijn, om inspiratie op te doen en voor de iets langere termijn, de
aankondiging van de tweede Altviolen workshop ESVG, ditmaal in Spanje in februari 2019! Ik weet zeker, dat
een paar van mijn vioolleerlingen zich weer een tijd lang als altviolist zullen gaan vermommen en meegaan! Want
de altviolen workshop in Watford vorig jaar was ook zeer inspirerend, voor mij als docent, voor de leerlingen,
maar ook voor de ouders! Fijn, dat we elkaar steeds weer uit verschillende hoeken kunnen verrassen en vol
inspiratie verder bouwen aan goede mensen en hopelijk ook een betere wereld!
We wensen iedereen die tijdens de zomer naar een Suzuki workshop gaat veel plezier en iedereen een goede
vakantie!
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (redactie Suzuki Nieuws en Suzuki (alt)viool- en CML-docent)
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‘MUZIEK, MIJN TAAL’ BIJ TEATRO MUNGANGA
DOOR EDUARD MARCET EN ELENA CID IRIARTE
Heleen Verleur

“Elk kind kan perfect zijn moedertaal spreken en daarom heeft elk kind talent om muziek te maken wanneer we
een muzikale omgeving creëren.” Op dit idee baseerde de Japanse violist en muziekpedagoog Shinichi Suzuki
zijn methode. Tijdens dit concert nodigen Eduard en Elena kinderen en ouders uit om te luisteren, te zingen en
mee te klappen met muziek die kinderen over de hele wereld spelen, wanneer zij viool leren spelen. Van Kortjakje
tot Beethoven en Vivaldi!” (Deze tekst stond op de website van Teatro Munganga).
Enige tijd geleden ontving ik van mijn Suzuki-vioolcollega Eduard Marcet en pianiste Elena Cid een uitnodiging
om naar bovenstaand concert in Teatro Munganga te komen, een theater aan de Schinkelhavenstraat in
Amsterdam Zuid vlakbij het Vondelpark/Amstelveense weg. Zie ook www.munganga.nl. Het zou een concert
voor viool en piano zijn, in de sfeer van de Suzuki-methode. Vandaag om 11 uur was het zo ver. Ik kwam het
sfeervolle theater binnen en was aangenaam verrast door de hoeveelheid zeer jonge kinderen en ouders. Er hing
een levendige sfeer en iedereen had er heel veel zin in, dat was meteen duidelijk.
Het concert begon met een deel uit een van de vioolconcerten van Seitz en daarna volgden nog meer Suzukistukken uit de hogere boeken, aangevuld met andere stukken. Het viel mij op, dat Eduard niet, zoals veel
violisten, stond, maar op een kruk zat. Dit waarschijnlijk om meer oogcontact te hebben met zijn zeer jonge
publiek (Eduard is een vrij lange man!). Ouders en kinderen zaten ook rondom de muzikanten heen. Doordat
Eduard alles uit het hoofd speelde, keek hij echt de kinderen aan, ik zag dat er voortdurend blikken werden
uitgewisseld.
Wat mij ook meteen trof, was de rust en de volkomen vanzelfsprekendheid van het gebeuren. Een langzame
Vivaldi met opperste concentratie gespeeld, terwijl om hen heen “de kleintjes” scharrelden en rumoerden, en het
maakte helemaal niets uit, want de warme toon van de viool van Eduard ging rechtstreeks naar je hart. Het was
opvallend hoeveel kinderen al dan niet met hun duim in hun mond ademloos zaten te luisteren. Dat er dan af
en toe tussendoor wat bijgeluiden waren, hinderde niet. Bij sommige stukken mocht ook gedanst worden. In het
bijzonder één ‘paar’ viel mij op: een jongen en een meisje van rond de drie a vier jaar, die elkaar tijdens het dansen
diep in de ogen keken terwijl ze elkaars handjes vasthielden.
Na elk stuk vertelde Eduard even heel kort -in het Engels- over wat de Suzuki-methode inhield, en dat was zo
goed en to the point omdat het ultrakort was maar meteen de kern raakte van de Suzuki filosofie. Bijvoorbeeld:
dat het uiteindelijke doel van muziek als taal is, om een ‘fijn mens’ (‘nice person’) te worden. En dat je eigenlijk
al begonnen bent die taal te leren, hier, vandaag, door erbij te zijn en te luisteren naar de muziek. De uitwerking
van de Suzuki-methode zag ik ook op het podium: enkele heel jonge leerlingen van Eduard die samen prachtig
tegelijk streken, met een mooie ontspannen houding. Ze hadden contact met elkaar, goed luisterend, terwijl
Eduard en Elena dit op subtiele wijze ondersteunden. De kinderen speelden vrij en met plezier, sommigen al hele
stukken, anderen een paar snaren.
Er was veel interactie tussen Eduard en de kinderen, ze keken elkaar aan, soms reageerde Eduard op iets
uit de zaal met een glimlach. Hij ging op zijn hurken zitten spelen als het nodig is, maar hij ging niet ‘door de
knieën’ qua muziekkeuze. Het was het mooie, klassieke Suzuki-repertoire wat de kinderen te horen kregen,
ook de langzame delen: hoezo hebben jonge kinderen niet zo’n lange spanningsboog? Intussen kregen de ouders
ongemerkt de Suzuki-methode zowel in theorie als in praktijk toegediend. Zoveel liefde en toewijding straalde
van dit concert af! Het is zo’n goed idee: zelf als docent mooie stukken spelen, afgewisseld met leerlingen, en
tussendoor aan de ouders vertellen over de methode.
Je hoeft als docent niet óf zelf een concert houden terwijl iedereen de hele tijd naar je luistert, óf een
leerlingenconcert met alleen maar leerlingen die Twinkels spelen, óf een voorlichtingsavond. Ik denk dat dit
‘werkt’ voor kinderen en ouders, want het spreekt op alle niveau’s aan: je hoort mooie muziek op professioneel
niveau, dus je krijgt zelf ook meteen zin om te spelen. Een professionele violist live horen spelen is toch echt iets
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anders dan een cd. Maar ook: al ben je als leerling net begonnen met een paar tonen, dan kan het toch al zeer
concertwaardig klinken, zeker als er zo’n goede pianiste als Helena met je meespeelt zodat je naar een hogere
dimensie wordt getild!
Het zou ook een goed idee zijn nieuwe Suzuki-ouders op deze manier met de methode in contact te brengen.
Ik denk dat ouders dan nog beter zullen begrijpen wat het inhoudt als ze zo’n concert van docenten samen
met leerlingen hebben bijgewoond. Voor de docent heeft het ook nog als voordeel dat je al je Suzuki-stukken
regelmatig moet oppoetsen en bijhouden!
Bij Gavotte Mignon van A. Thomas, boek 2, liet één van de aanwezigen een pluchen hondje op de maat van
de muziek meedansen, bovenop de piano. Het tekende de losse, ongedwongen sfeer. Dit tot grote pret van een
aantal kinderen, want de bewegingen klopten precies bij de muziek. Omdat het achter de hoge piano zo donker
was, zag je de vrouw bijna niet, dus het leek alsof dat hondje zelf danste. Dit vonden de kinderen prachtig. Ik
hoorde een paar schaterlachjes. Deze kinderen houden hieraan de herinnering over: klassieke muziek is leuk! En
dat is het ook!
De lengte van het programma was precies goed, mede door de afwisseling: het duurde ongeveer een uur. Maar
omdat er zoveel ontspanningsmomenten inzaten, leek het korter te duren. Dat was natuurlijk ook te danken
aan de uitvoerenden, die een prettige rust en welwillendheid uitstraalden en gewoon ontzettend mooi speelden.
Aan het eind mochten sommige kleintjes nog even ‘een viool proberen’. Twinkel A naast Vivaldi in één
programma. Een dijk van een combinatie. Misschien ga ik dit idee wel naäpen: zelf spelen combineren met een
leerlingenuitvoering, en tussendoor vertellen over de liefde voor en het belang van muziek.
Heleen Verleur, Suzuki-pianodocente in Amsterdam
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ESVG 2019 is being organized in cooperation with
the Federación Española del Método Suzuki.

The Casa E San José will be an ideal setting for
the Gathering. It is a spacious residential facility with
large gardens and classrooms, and is a pleasant walk
from the UNESCO World-heritage designated
Monasterio de El Escorial.

ESVG 2019 will build upon the sense of community
established at ESVG 2017, and will be a wonderful
opportunity for Suzuki viola pupils, teachers, families
and interested observers to meet and to play music
together.

We are delighted to announce that the second
European Suzuki Viola Gathering, ESVG 2019
will be held in February 2019 in the beautiful
Spanish town of El Escorial.

Preliminary Announcement

Casa E. San J osé,
El E scorial, Spain
February 15-17, 2019

ESVG 2019

Gathering 2019

European Suzuki Viola

Accommodation and Meals
Accommodation and meals will be provided at the
Casa E. San José.

The programme will include
•
Opening play-in
•
Suzuki viola repertoire classes
•
Viola ensembles
•
Viola for violinist classes for Suzuki violin
pupils and teachers
•
Viola for parents classes
•
Parent/teacher round table
•
Teacher discussion session
•
Teacher reading ensemble
•
Saturday evening recital
•
Final concert Sunday afternoon

Closing Concert at ESVG 2017

ESVG 2019 is a workshop for Suzuki viola students
at all levels, and will include opportunities for all family
members to share in the music making.

Peter King, Administrator ESVG 2019
Email: esvg2019@gmail.com

Administration and questions
For all questions, and to receive registration
information contact :

Registration
Online registration for ESVG 2019 will be available in
the near future.

Monasterio de El Escorial

El Escorial is 45 kilometres northwest of Madrid. It is
easily reached by a local train (Cercanías) from
Madrid and from Madrid Barajas Airport, and also by a
frequent bus service from Madrid.
Driving time from Barajas airport is approximately 50
minutes.
The Casa E. San José is a 5-10 minute walk from the
train station in El Escorial.

Location and Travel

DE INNERLIJKE HOUDBAARHEID VAN KORTJAKJE
Nicole Schmaloer
  Naar aanleiding van het artikel van Coutier Rademaker in Suzukinieuws nr.3 3-3 wil ik graag nog wat toevoegen
aan de houdbaarheid van Kortjakje. Zelf noem ik dit lied altijd “Twinkle, twinkle, little star” omdat de Engelse
tekst voor mij de houdbaarheid aangeeft van dit lied. Het lied gaat over een kleine ster, zo onnoemlijk ver weg
en tegelijkertijd zo zichtbaar. Deze kleine ster biedt houvast wanneer de zon niet schijnt. In de donkerte van
de nacht blijft deze ster twinkelen, als een klein lampje, als een lichtpuntje. Dit lichtpuntje wijst mij de weg.
Aan het begin van het fluitspel is er veel niet zichtbaar en soms tasten leerlingen letterlijk in het duister, omdat
bepaalde dingen niet zo makkelijk gaan. Dan is dit lied altijd weer een lichtpuntje voor mij. Het geeft mij houvast
tijdens de lessen om de leerlingen de weg te wijzen naar de volgende stap in hun fluitspel. Stap voor stap komen
we steeds verder, om uiteindelijk bij “Twinkle, twinkle, little star” uit te komen. En hoe bijzonder is het dat
iedere leerling dat op zijn of haar eigen manier doet! En hoe anders klinken al die Twinkle’s! Niet één is exact
hetzelfde van klank, timing, intensiteit en snelheid. Ik ben erg blij met al die variatie. Ik hoop dat leerlingen
dat lichtpuntje in zichzelf ontdekken, dat ze in staat zijn zelf hun weg uit te stippelen, in hun fluitspel maar
ook daarbuiten. Voor mij is het dan ook niet zo belangrijk of ze altijd blijven fluitspelen. Belangrijker is dat zij
op hun levensweg iets hebben geleerd, wat hun de weg wijst, waar zij houvast aan hebben. Voor de volledigheid
hieronder de Engelse tekst van Twinkle.

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
When the blazing sun is gone,
When there’s nothing he shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, through the night.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
In the dark blue sky so deep,
Through my curtains often peep.
For you never close your eyes,
Til the morning sun does rise.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
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A PARENT’S PRIVILEGE
Karen Lavie

Last March, at a ‘docenten voor docenten’ meeting in Amsterdam, Chiharu Shimano gave us a ‘sneak preview’
of a few articles from Japanese newsletters from the fifties and seventies, in which Suzuki addresses the parents
of students. At the request of the British Suzuki Institute, she recently translated some of these. Chiharu, who
is from Japan, had a chance to play for Dr Suzuki when she was very young – and he very old. Now a Suzuki
violin teacher herself, she has been living in Amsterdam in recent years in order to complete her studies at the
conservatorium there. The following is a summary of her presentation – with a bit of input from me here and
there. Because Chiharu spoke in English, my writing is too.
How do you learn a foreign language?
In the first article Chiharu shared with us, Suzuki emphasizes that parents are crucial in the process of
learning to play an instrument, in the same way as they are crucial in all areas of their children’s upbringing.
Children learn to speak their own language, their ‘mother tongue’, largely through their parents. Parents are
fluent speakers of this language and therefore perfect examples. However, music is for most parents a bit like a
foreign language and they have to learn it themselves in order to help their children. It is the role of the teacher
to teach this ‘foreign language’ to each parent.
How do you learn a foreign language? Simple, you enroll in a course. Suzuki parents enroll together with their
children in music lessons. It is not so, says Suzuki, that you enroll your child, you enroll together with your child
and it is important that as a parent you feel it in that way. It is a privilege to have the chance to learn about music
and playing an instrument. It does not matter at all if, as a parent, you do not have any experience with music.
Being able to inspire your child to learn and practice and take pleasure in the process is much more important.
You learn alongside your child. After a while, parents without any musical background can recognize good
posture (and know why it is so critically important), are able to hear nuances in sound and can tell if something
is in tune or not. The progress of a child is related to the parent’s understanding of all the different aspects that
make that a child plays well and with enjoyment. If you take time to help your child become a good musician, you
will realize that indeed it is a privilege to learn this ‘second language’ together and you will be grateful that you
too are ‘enrolled’ and developing new skills.
A good Suzuki teacher always addresses the parent, even if it may seem he or she is speaking to the child.
“Therefore, (says Suzuki to the parents of his students) do not tell your child ‘listen to the teacher’. It is up to you
to listen to the teacher, so you will know how to help your child at home”. Someone asked Chiharu until which
age her parents had helped her with her music. She laughed and said that when she is home, her parents still
want to help her (she is in her twenties now), but that generally parents in Japan help their children in some way
or other with their music (and other things) till the end of high school, when children are about 18. Why give up
such a wonderful privilege too soon? Someone else wanted to know if it isn’t important for children to learn to
practice by themselves at some point. The reality is that they do. After so many years of well-structured step-bystep practice, it becomes second nature. It is of course a gradual process and strongly influenced by the examples
children see around them, just as it is with everything else when growing up.
Three ways to make your child a poor musician
Suzuki is known for his sometimes-mischievous sense of humour. In another newsletter, there is an article
entitled “How to make your child a poor musician”. Here Suzuki lists the ways in which this could be done. The
first one is what he calls ‘the race track’ and it happens as follows. The parent says at the lesson: “my child can play
Gavotte (or whatever piece) well now. She really wanted to start the next piece, so I helped her with that”. Suzuki
suggests that it is often not only the child, but even more the parent, who would like to move on to the next piece.
Starting the next piece before the teacher has told you, could be like a contagious disease – he says - that spreads
to other parents and students. If the teacher is not careful, then his whole teaching studio could turn into a racetrack. He reminds parents that children are not race horses. “Why the rush? He asks. Where is it that you want
to go?” I personally was surprised to hear that when Suzuki taught, he too encountered this ‘disease’ of seeing
progress in terms of how far you are in the books. I must have idealized the Japanese parents from the fifties,
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thinking that this is a problem
of our day and age only. Edward
Kreitman, in Teaching from
the Balance Point, offers
parents and students a very
good antidote to this “disease”.
When someone asks you “what
piece are you working on?”, the
answer is: “we are working on
good tone, good posture and
good intonation. And you?”.
Another manner in which you
can impact negatively on the
development of a child is with
language. Words, especially
words uttered by a parent or
other people who are important
to a child, have enormous power
and affect their heart. To say to
the teacher in the presence of the child: “she is stubborn” or “he is lazy” does not leave the child any other option
than to be just that. You simply reinforce the undesired behavior. There are many ways of genuinely appreciating
children’s efforts and showing them understanding for the way they feel, without necessarily letting them have
their own way. This is one of many things teachers can show parents. ‘Positive reinforcement’ (the official term
used in the Suzuki Pedagogy) is a direct way to the heart - and not only during music practice.
There is a third way to ensure that your child will become a poor musician. “Suppose, says Suzuki, that you need
to take some medicine every day, but for three days you don’t feel like taking it. Do you take all the pills on the
fourth day? Would it help you to get better?” Curiously, this is what sometimes happens with home practice: skip
a few days and then have one or two very long practices, thinking that in this way you can make up for the missed
days. But according to Suzuki this is not how nurturing works: every day you skip, you undo the nurturing of
the previous day. From a 21st century perspective, I would like to add that even on a day with little time or low
energy there is something you can do. Play a piece you know well, just one piece, with your best posture and your
most beautiful sound. Close your eyes and feel the vibrations of your instrument. This is the instrument’s energy
connecting with you. When you consciously feel and appreciate these ‘vibrations’, you become subtly energized
and focused. These kinds of short practice sessions help maintain the good work you have done yesterday and the
day before. Suzuki says in this context: “not having time, means not having motivation”. This might sound harsh,
but there is no blame attached and perhaps it is good to keep it in mind and see if it could contain some truth. It
is normal for motivation to fluctuate, just keep an eye on it. Maybe you can find ten minutes of quality attention
on such a day that likely will lift the child – and the parent.
“Power of the brain”
Chiharu finished with a more philosophical topic, of which Suzuki said that he planned to write a book about
it. As far as I know, he has never done that, which is a real pity. It is about what he calls the ‘Law of ability’. He
speaks about the law of ability in other places too: every living being has life force. It is life force that produces
ability when it responds to outside stimuli. Without the right kind of stimuli, the child’s life force is wasted or
used in non-constructive ways. This is why Suzuki emphasizes the importance of the environment. At this point,
someone in the audience asked for the Dutch word for ‘ability’ and this gave rise to an interesting exchange.
Someone suggested the translation ‘vaardigheid’ (which can also mean: ‘skill’), but others felt that ‘ability’ has an
aspect of ‘potential’, a skill that might not be established as yet, but which can be present latently. Fortunately, we
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were very close to the Japanese source, with a translator who had lessons with Suzuki himself and whose mother
is a Suzuki teacher and native English speaker. These are “outside stimuli” which put her in an excellent position
to help us with this. The Japanese word for that which is usually translated as ‘ability’ is ‘noryoku’, explained
Chiharu, and means literally ‘power of the brain’.
I was elated. After more than thirty years of explaining to parents, students and trainees what ‘ability
development’ means and encouraging them that “ability breeds ability”: so just keep practicing the things you
are ‘able’ to do and feel them, well… ‘develop’ :), I suddenly had a much broader understanding of all this. What
an exciting discovery! ‘Noryoku’: ‘power of the brain’. Even in 2018, science still understands only a tiny bit of
how the brain functions, although from time to time we hear about research that gives us more insight in how
learning works and what the effects are of music education at a young age. Important findings that help our
cause. However, Suzuki, half a century ago, spoke to the parents of his young violin students about developing
their brain power. Simply by listening to good music and practicing, a step at a time, “on every day they ate”.
With a small group of teachers, we stayed on afterwards and talked some more about all this. We had heard
the voice of the Master and felt two inches above the ground.
Thank you, Chiharu!
Karen Lavie (Docent en teacher trainer fluit, Haarlem)

VRIENDJES IN DE MUZIEK
Nicole Schmaloer
Enige tijd geleden heb ik als docent weer
ervaren hoe het is om leerling te zijn, iets
nieuws te mogen ontdekken. Tamar,
een jonge fluitleerling, liet ik beschrijven
wat er op de deur van de leskamer staat.
(Daar staan alle notenwaarden en hun
onderverdeling.) Toen zij bij de achtste
noten aan kwam zei zij: de noten zijn nu
vriendjes geworden. (Ze staan twee aan
twee genoteerd.)
Eerder vertelde ik altijd wat daar op die
deur stond. Waarom ik toen besloot dat
niet te doen weet ik niet maar ik ben er
ongelooflijk blij mee. Zoveel vriendjes had
ik nog niet ontdekt in mijn muziek!
Nicole Schmaloer (Suzuki fluitdocente in
Deventer)
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De achtste noten zijn “vriendjes”!

“JE KUNT OOK HÉÉL GOED OEFENEN
ALS JE GEEN ZIN HEBT”
Gerda Thorn

Een paar weken geleden was ik weer eens gezellig bij Suzuki viooldocent Coutier Rademaker en viel m’n oog
weer op bovenstaande uitspraak van Coosje Wijzenbook, een van Nederlands vooraanstaande vioolpedagoges.
Ik vind het een geweldige uitspraak en wilde het graag delen met mijn leerlingen en hun ouders.
En dus maakte ik voor elke leerling een kaartje met deze tekst en deelde ik ze op het eind van de groepsles uit
met de mededeling dat ze er zelf over na moesten denken en dat we er tijdens de individuele les op terug zouden
komen. Ik hoop dat ze het nog een tijdje in hun fluitkoffertje houden, als reminder.
Hieronder lees je de verslagjes van wat mijn leerlingen vertelden en welke tips ze hebben.
De uitzending van professor Erik Scherder over: “Wat muziek met hersens doet” maakte me erg blij, want hij
vertelde dat er stofjes in je hersenen worden aangemaakt als je zingt of op een instrument speelt, waar je blij van
wordt: serotonine en dopamine. Niet zo frappant dus om terug te horen, dat de meeste leerlingen tijdens het
studeren het tóch opeens wel leuk vinden, terwijl ze eerst echt geen zin hadden.
Sophie (10 jaar) vertelde, dat ze op momenten als ze geen zin heeft, denkt: “Waarom doe ik het nu niet even,
want straks is het nog steeds vervelend. Het helpt haar om de volgorde van het huiswerk even te veranderen en
meestal vindt ze het achteraf tóch fijn dat ze het heeft gedaan.
Sena (10 jaar) gaat altijd eerst even zeuren om te proberen dat het dan niet hoeft, maar het moet tóch. Zij begint
met de makkelijke dingen en dan de moeilijke. Haar vader vertelde, dat ze als ze dan wel begint, eigenlijk altijd
de tijd vergeet en opeens al 15 minuten heeft gestudeerd. Ze vertelt dat ze in hockey wel altijd zin heeft.
Odil (9 jaar) doet ook eerst de makkelijke en dan de moeilijke dingen en begint met een idee van: “we zien wel”
en dan komt het toch wel goed. Soms knapt hij er zelfs van op, ook al had hij eerst dus geen zin.
Fenna (12 jaar) vertelde, dat je het ook leuk kunt maken. Dit zijn haar tips:
- jezelf belonen met bijvoorbeeld 5 nootjes voor elke herhaling die goed gaat
- de gedachte “het helpt heel goed om te studeren” helpt haar
- zij houdt altijd de normale volgorde aan
- ze beeldt zich soms in dat haar juf bij haar zit: voelt gezelliger
- ze appt de juf als het niet lukt
- even lekker gek doen tussendoor
- als ze toch doorzet is ze erna
helemaal blij
Caitlyn (10 jaar) wil graag verder als
ze eenmaal begonnen is. Haar moeder
helpt haar op moeilijke momenten er
doorheen door te vragen wat Caitlyn
leuk/lekker vindt om te spelen.
Beloning met film vindt ze heerlijk.
Xiao-Xiao (13 jaar) denkt altijd: “het
moet gewoon” maar merkt als ze met
zo’n bui van ‘geen-zin-hebben’ wel
een korter lontje heeft. Zij speelt dan
het liefst de stukken die ze makkelijk
vindt. Op vrijdag is haar beloning:
lekker niets doen!
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Fanny (9 jaar) gaat altijd eerst spelen wat leuk is en als die stukken klaar zijn, zet ze de cd aan. Op zo’n moment
laat ze de lastige stukken die dag zitten. Haar vader voegt toe dat de kinderen altijd na het ontbijt studeren en
dat het vaste ritme helpt.
Pepper (10 jaar) denkt: “Ik doe het niet voor niets”. “Als ik het blijf doen, krijg ik er iets moois voor terug”. Als ze
bij haar moeder is, is de regel: het studeren hoort erbij, je moet het gewoon doen.
Haar vader zegt: “Bij mij thuis geen dwang” maar hij helpt haar wel herinneren. Pepper heeft een afspraak met
zichzelf dat ze moet studeren.
Tips van Pepper:
- een rooster helpt want dan staat het vast wanneer je het moet doen
- eerst even tweede stemmen of het duettenboek spelen en dan zit ze er lekker in
Stanne (11 jaar) heeft verschillende momenten op een dag, dat ze kan studeren. Dus als ze geen zin heeft kiest
ze het volgende moment en wordt het meestal de avond. Dat is dan best jammer, want in de avond doet ze graag
andere dingen. Eerst studeren en dan een film of op de I-pad vindt ze heel fijn. Moeder vertelt dat Stanne vaak
tijdens de afwas studeert en als ze dan zegt dat ze geen zin heeft om te studeren is het antwoord op de vraag:
“Zullen we ruilen?” natuurlijk altijd: “NEE!”
Sophie (12 jaar) heeft een vaste studeer-volgorde bij haar thuis: Sophie eerst, dan haar broer en dan haar moeder.
Het helpt haar om altijd eerst de belangrijkste oefeningen te doen en als ze dan tóch zin krijgt doet ze de rest ook
nog wel even. Ze heeft tijdens een workshop een speciale dobbelsteen gekregen en heeft helemaal zelf een leuk
systeem bedacht met leuke blaadjes voor de herhaalliedjes: welk lied en hoe vaak (zie foto) Na het studeren: op
haar telefoon, iets lekkers, douchen en naar bed.
Milan (9 jaar) heeft een klok gemaakt met alle activiteiten van de dag en daar staat ook fluitspelen op (zie foto)
Zij oefent altijd ’s ochtends. Haar tips:
-je moet het leuk maken
-een spelletje bedenken
-iets lekkers na afloop
-eerst de makkelijke stukken
Walter (7 jaar) heeft de afspraak dat elke minuut die hij studeert wordt beloond met twee minuten beeldscherm
en hij is daar heel blij mee.
Gerda Thorn, fluitdocent in Amsterdam
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Children's Music Laboratory (CML)
Eerste Nederlandse CML-workshop Den Haag,
zondag 8 juli 2018
Het Children’s Music Laboratory programma (afgekort: CML) is in beginsel opgezet als
voorbereidende cursus voor instrumentaal onderwijs en als begeleidend programma
tijdens de eerste jaren van het instrumentaal onderwijs. Het helpt bij het ontwikkelen
van de nodige motorische, sociale en muzikale vaardigheden en bij het opbouwen van
concentratie. Baserend op de filosofie van de Suzuki methodiek en op resultaten van
wetenschappelijke studies over de ontwikkeling van kinderen is Elena Enrico sinds 30
jaar bezig met de ontwikkeling van dit programma.
Heden ten dage is CML een "weg" die zowel in het Suzuki onderwijs als ook in het
traditionele muziekonderwijs en zelfs in het reguliere peuter-, kleuter- en
basisonderwijs bewandeld kan worden. Tijdens de CML cursussen leren kinderen
grove en fijne motoriek (nodig voor het bespelen van een instrument), coördinatie,
discipline, studiehouding, en helpt CML bij de ontwikkeling van het melodische,
harmonische en ritmische gevoel, stemexpressie en ondersteunt het het
structuurdenken en het geheugen.
In de afgelopen jaren hebben er trainingen voor docenten plaatsgevonden in Italië,
Nederland, Duitsland, Polen, Engeland en Frankrijk en zijn zowel Suzuki
muziekdocenten, “non-Suzuki”-muziekdocenten als ook onderwijzers in het reguliere
onderwijs met grote toewijding en enthousiasme met het programma aan de slag
gegaan. Children’s Music Laboratory verrijkt hun dagelijkse didactische werk, geeft
hun zekerheid en vertrouwen in de omgang met kinderen en ouders en ze zijn blij met
de goede resultaten die ze ermee boeken. Op dit moment zijn de liedjes vanuit het
Italiaans al naar 5 verschillende talen vertaald.
Tien jaar geleden vond de eerste proefversie van de CML training in Nederland plaats.
Inmiddels zijn er zo’n 12 Nederlandse en Vlaamse docenten die met hun leerlingen
CML ‘doen’. We zijn bijzonder blij, de eerste eendaagse CML workshop in Nederland te
mogen aankondigen ter afsluiting van de docententraining CML 1. De docenten in
opleiding verzorgen de lessen ter afsluiting van hun eerste cursus. Marco Messina
verzorgt en leidt de training voor de docenten en wordt op organisatorisch gebied
ondersteund door Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht. De voortzetting CML 2 en tegelijk
de nieuwe cursus van CML 1 zal na de zomer van start gaan!
De workshop is bedoeld voor leerlingen die CML lessen hebben gehad bij een van de
CML docenten (in opleiding) (kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en hun ouders) en
voor (muziek-)docenten in het basisonderwijs/kinderopvang, die meer over CML te
weten willen komen. Liedteksten en oefenmateriaal worden na aanmelding
toegestuurd. Als mooie afsluiting van de workshop kijken we aan het einde van de
workshop kijken we met z’n allen naar de Play’n’Play-animatiefilm waar alle geleerde
liedjes in voorkomen!
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Children's Music Laboratory (CML)
Eerste Nederlandse CML-workshop Den Haag,
zondag 8 juli 2018
Op zondag 8 juli vindt de eerste Nederlandse Workshop voor leerlingen,
gezinnen en docenten in opleiding voor Children’s Music Laboratory (CML) en
de grondleggers van CML-programma, de Italianen ELENA ENRICO en
MARCO MESSINA plaats. Docenten die meer over CML willen weten, zijn van
harte welkom om te komen observeren. Organisatie: Liesbeth BloemsaatVoerknecht.

Programma Zondag 8 juli 2018
09.30 – 10.15 Registratie en welkom
10.15 – 10.30 Samen van start! Opening!
10.30 – 11.30 Lessen in verschillende groepen
11.30 – 11:45 Pauze
11.45 – 12.45 Lessen in verschillende groepen
12.45 – 13.45 Lunch pauze
13.45 – 14.45 Lessen in verschillende groepen
15.00 – 15.30 Concert door leerlingen Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
15.45 – 17.00 CML groepspresentaties en PLAY’N’PLAY film van Musical
Garden–Children’s Music Laboratory met alle deelnemende leerlingen, ouders
en docenten.
Leerlingen nemen samen met tenminste 1 van de ouders actief deel aan alle
lessen en presentaties!
Workshop locatie:
CMS De Abeel (Christelijke Montessori School)
Abeelstraat 30, 2565 XP Den Haag
Bereikbaarheid: vanaf Den Haag Centraal; Tram 3 (richting Loosduinen),
uitstappen halte Fahrenheitstraat (+ 4 min lopen).
Kosten observerende docenten: € 10,- (contant te betalen tijdens de
registratie op 8 juli)
Aanmeldingsformulier sturen en meer informatie verkrijgbaar bij:
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht: international@musicalgarden.it
Mobiel: 0031-(0)6-15833282

UITDRUKKELIJK VERZOEK: a.u.b. geen smartphone gebruik tijdens de lessen en
presentaties en geen opnames maken tijdens de gehele workshop! Wees welkom om
te kijken, luisteren en genieten en respecteer deelnemers en docenten! Een van de
organisatoren zal foto’s/opnames maken en op verzoek later ter beschikking stellen.
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Children's Music Laboratory (CML)
Eerste Nederlandse CML-workshop
Den Haag, zondag 8 juli 2018
Met Elena Enrico en Marco Messina
Op zondag 8 juli vindt in Den Haag van 09.30 to 17.00 uur de eerste
Nederlandse CML Workshop voor leerlingen, ouders en docenten en
geïnteresseerde docenten met de oprichters van Musical Garden en CML
Elena Enrico en Marco Messina plaats.
Organisatie: Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
Workshop locatie: CMS De Abeel (Christelijke Montessori School)
Abeelstraat 30, 2565 XP Den Haag
Docenten (Suzuki-, non-Suzuki- en basisschooldocenten die meer met muziek
in hun klas willen doen), zijn van harte welkom om te komen kijken en een
indruk te krijgen van de gevarieerde muzikale activiteiten. In het najaar start
een nieuw cursus CML voor docenten. Het eerste weekend van de CML
opleiding vindt plaats van vrijdagnamiddag 26.10.2018 tot en met
zondagnamiddag 28.10.2018.

Aanmeldingsformulier (voor observerende docenten)
voor de workshop van 8 juli 2018
Kosten voor observers: 10 Euro, (te voldoen bij binnenkomst workshop)
Voornaam

_____________________________________________

Achternaam

_____________________________________________

Postcode woonplaats

________________________________________

Land

_____________________________________________

Mobiel nummer

_____________________________________________

E-mail

_____________________________________________

Ben je muziekdocent? JA / NEE
Indien JA, voor welk instrument?

________________________________

Indien JA, ben je Suzuki docent? JA / NEE

(Indien JA: welk level? ______

Als je als basisschooldocent / in de kinderopvang werkt, geef je ook muziekles?
JA / NEE

Aanmelding a.u.b. sturen naar Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht:
international@musicalgarden.it.
Voor meer informatie: international@musicalgarden.it. Engels/Italiaans: Marco Messina,
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Suzuki Nieuws is het blad voor leden en donateurs van de Suzuki Vereniging Nederland (SVN).
De doelstelling van de SVN is het bevorderen van het muziekonderwijs volgens de Suzuki-methode. De SVN is de Nederlandse tak van de European Suzuki Association (ESA). Het Suzuki Nieuws verschijnt 1x per kwartaal (maart, juni, september en december). Kopij insturen als Word-document naar liesbeth@violeren.nl of naar adres:
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Lidmaatschap
De SVN kent verschillende categorieën leden:
A
volledig gediplomeerde Suzuki-docenten (ESA level 5)
B1
Suzuki-docenten met ESA level 3 of 4
B2
Suzuki-docenten met ESA level 1 of 2
B3
docenten in opleiding voor ESA level 1, en andere muziekdocenten.
C
Suzuki-leerlingen en hun ouders en andere belangstellenden
Zij die de vereniging financieel willen ondersteunen kunnen donateur worden (minimumdonatie € 15,00 per jaar)
Ledenkortingen
Leden ontvangen korting op :
• deelname aan SVN-workshops en andere evenementen
• aankopen in de SVN-winkel (Suzuki-CD’s, boeken etc.)
Contributie, aanmelding en opzegging
De contributie bedraagt voor A- en B- leden € 40,00 per jaar, voor C-leden € 15,00. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus
t/m 31 juli. Nieuwe leden en donateurs kunnen zich aanmelden bij:
			Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
			Plein 19C
			
2511 CS Den Haag
			e-mail secretaris@suzukimuziek.nl
Aanmelding geldt tot wederopzegging en per geheel boekjaar (1 augustus tot 31 juli); een eventuele opzegging dient tenminste
1 maand voor het einde van een boekjaar te geschieden.
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Secretaris			Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
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			secretaris@suzukimuziek.nl
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tel. 070-4400159 / fax-4400160
			penningmeester@suzukimuziek.nl
Lid			Monique Dowgwillo
			tel. 020-7072833
			monique@suzukimuziek.nl
Lid			Scott Cheung
			tel. 06-51632899
			scott@suzukimuziek.nl

15 AUG. 2018

DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS

