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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!

GEFELICITEERD
Onlangs hebben volgende docenten met goed gevolg een Suzuki examen afgelegd. Van harte gefeliciteerd!
Level 1 viool, Sarah Hoek, Groningen (Examen op 30 juni 2018, London)
(Docenten: als jullie voor een examen geslaagd zijn, stuur alsjeblieft even een mail naar de redactie van het Suzuki
Nieuws, liesbeth@violeren.nl. Dat is de kortste weg om vermelding in het Suzuki Nieuws te garanderen. Via de ESA
naar de SVN lopen de molens langzamer!)

DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS
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VOORWOORD
Op een mooie dag in 2005, net na de zomervakantie (in Nieuw-Zeeland is dat begin februari), wandelt er een
klein meisje met twee sprieterige vlechtjes mijn leskamer binnen. Trots draagt ze het koffertje met de nieuwe
fluit-met-gebogen-kop. Haar moeder volgt met het kleine broertje. Het is een belangrijke dag in Zoe’s leven. Ze is
zeven jaar oud en totdat ik naar Nederland terugverhuis (als ze vijftien is), zal ik haar iedere week zien voor fluitles
en groepsles. Na een aantal jaren komt het broertje niet meer mee (hij speelt dan inmiddels viool), maar Zoe’s
moeder is er altijd bij, vastbesloten zo lang mogelijk te genieten van deze quality time met haar dochter.
Fast forward naar augustus 2018… ik haal Zoe op van Schiphol. Ze is twintig nu en heeft net haar Bachelor in
flute performance gehaald aan de universiteit van Auckland. Ze komt een maand naar Europa voor masterclasses met allerlei bekende fluitpedagogen, in Engeland, Schotland en Italië. Vroeger reisde ik regelmatig met haar
en haar moeder naar Suzuki workshops in Nieuw-Zeeland en Australië en in 2013 zelfs naar de ‘Suzuki World
Conference’ in Matsumoto (Japan), waar ze als één van zes wereldwijd geselecteerde tieners (op verschillende instrumenten) op het galaconcert mocht spelen: het Concertino van Chaminade, voor fluit en orkest. Deze zomer
besluit ik op de valreep met haar mee te gaan naar het “Falaut Festival” in Salerno in Italië – for old times’ sake.
Salerno ligt in een schitterend deel van Italië, ten zuiden van Napels, direct aan zee, aan de Amalfikust. Cruiseschepen en dagtochtboten varen er af en aan. Maar de universiteitscampus waar dit fluitfestival gehouden wordt
ligt een stukje landinwaarts, dus was er niets om ons af te leiden van fluit studeren, in een masterclass spelen of
(in mijn geval) er toehoorder zijn en het bijwonen van twee fluitrecitals per dag. Wat een ongelooflijke belevenis!
De kers op de taart was het feit dat er als deel van het festival ook een Suzuki fluitworkshop werd gehouden, voor
Zoe en mij een soort trait d’union tussen verleden en heden. Geweldig leuk om er met m’n internationale Suzuki
collega’s ervaringen uit te wisselen, of… nou ja, voor zo ver we elkaar konden verstaan in het restaurant, waar we
‘s avonds zo tegen halfelf na het laatste concert van de dag met z’n driehonderden neerstreken en dan de pasta’s en
pizza’s en ijskoude rode wijn (verrassend lekker!) over ons lieten komen. Het saamhorigheidsgevoel was in ieder
geval groot!
Gerda Thorn (dwarsfluitdocente in Amsterdam) was er ook en in “Gerda’s Zomer” vertelt ze er meer over. Ook
over de fluit en gitaar workshop in België waar ze lesgaf, en over het zingen en knutselen met asielzoekerskinderen.
“Every child can”, zegt Suzuki, maar daarvoor moet je wel de juiste condities creëren, muziek laten zien en horen
en vooral “opvoeden met liefde”. Liefde betekent vaak niets anders dan voor iemand tijd en aandacht hebben.
De politieke crises van de laatste jaren, waardoor we ook in Nederland met vluchtelingenkinderen en hun ouders
te maken krijgen, vragen om nieuwe, creatieve en liefdevolle manieren om aan Suzuki’s filosofie inhoud te geven.
Een kans tot verbreding en verdieping van ons werk.
Er is niet alleen goed nieuws in dit nummer van Suzuki Nieuws. Kort voor de zomervakantie overleed pianodocente Lilian de Jong uit Eindhoven. Er zijn bijdragen ter nagedachtenis aan haar van pianocollega’s Huub de
Leeuw (Utrecht) en Grietje Meter (Groningen). Grietje vertelt dat Lilian ook componeerde en dat er een Cd is
waarop zij haar eigen composities speelt. In “Nurtured by Love”, spreekt Suzuki over zijn gevoelens na het overlijden van de violist Jacques Thibaud, die hem dierbaar was geworden door opnames van zijn spel: “Man does not live
in intellect. Man lives in the wonderful life force. Sound has life and soul without form”. De Nederlandse Suzuki
community wenst Lilians familie veel sterkte bij hun verlies.
Veel berichtgeving in dit nummer van de eerste CML- docentenopleiding (Children’s Music Laboratory) in Nederland: zingen en bewegen op liedjes uit de Suzukiboeken op goed doordachte, creatieve manieren. Ze zijn
geschikt als voorbereiding of aanvulling voor jonge leerlingen op alle instrumenten, maar ook ‘gewoon zo’, voor docenten en leerlingen op basis- en kleuterscholen. We hebben nu vijf nieuwe Nederlandse gekwalificeerde docenten
en drie Belgische. Als je je geïnspireerd voelt: er begint een nieuwe cursus eind oktober in Den Haag in Liesbeth
Bloemsaat-Voerknecht’s studio onder de bezielende leiding van Marco Messina uit Italië.
Suzuki-vader Scott Cheung (Almere) schrijft over zijn gezin in de zomervakantie. Zijn zomerachtige, onpretentieuze schrijfstijl ten spijt, zegt hij en passant weer een aantal dingen die van een diep Suzuki-begrip getuigen. Vraag:
“Wat doe je in de zomer?” Antwoord: “Zo veel mogelijk herhalen” (vliegvelden blijken daar goed voor te zijn).
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Hij maakt ook “dankbaar gebruik” van workshops,
“voor de motivatie”. Hij ging met zijn dochter naar een
workshop in Engeland. Daar heeft ze kinderen uit allerlei landen ontmoet, en samen met hen heel veel piano
gespeeld. Scott slaat de Suzuki-spijker op z’n kop: de
motivatie van workshops werkt tot diep in het jaar door.
Drieëtte Reesinck (gitaardocente uit Amersfoort) weet
dit ook. Zij heeft een recept voor wat je precies voor
een goede workshop nodig hebt: een nieuwe docent, een
vertrouwde docent, heel veel inzet van iedereen... volg
het recept en succes is verzekerd! Ook een aantal van
Gerda Thorns leerlingen vertellen hoe bijzonder het

was om samen met vrienden en vriendinnen muziek
te maken, slapen, eten en zwemmen. Als je nog twijfelt: maak het een doel voor komende zomer. Het sociale element van samen muziek maken heeft magische
kracht. Hier vinden je kinderen gelijkgerichte vrienden
en vriendinnen die elkaar helpen en waarderen en waar
nodig op het rechte pad houden.
Ik wens iedereen een sociaal, leerzaam en boeiend
nieuw schooljaar toe!
Karen Lavie
Docent en teacher trainer voor fluit in Haarlem

RECEPT VOOR EEN HEERLIJK WEEKEND SUZUKI GITAAR
Men neme:
- Rustieke omgeving
- Fijne slaapgelegenheid
- Mooi weer
- Genoeg ruimte voor groepsspel
- Speelgelegenheid buiten
- Een plek om tussendoor te knutselen (bijvoorbeeld een rainstick)
Je voegt daaraan toe:
- 7 Suzuki gitaarleerlingen met hun ouders en ‘brusjes’ (waarvan 1 uit België en 1 uit Duitsland)
- Een fijne Suzuki gitaardocent uit Berlijn (Carolina Folmer)
- Een altijd geduldige natuurcreator (Paul Liklikuwata)
- Geweldige maaltijd-verantwoordelijke ouders (Marije en Wouter)
- De vertrouwde docent (ondertekende)
- Inzet en enthousiasme van werkelijk iedereen!
Dit alles meng je door elkaar en giet je in een vorm van grote groepslessen, kleine groeplessen, warming-ups,
concertjes door kinderen, concertjes voor kinderen, gezamenlijke maaltijden, gezellige pauzes en een beetje tijd
voor eigen ontspanning.
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Versier het geheel met een vleugje openbaar buiten-concert en maak het af met een ‘zelfverdiend’ ijsje.
Eet smakelijk!
PS: Wij hebben dit recept bereid op 17, 18 en 19 augustus en het was een groot succes! Het smaakt naar meer!
Drieëtte Reesinck, Suzuki gitaardocent (Amersfoort)

EEN PRACHTIG GITAARWEEKEND!
We zijn weer terug naar huis vol indrukken van een fantastisch weekend in Orvelte! Drieëtte, dank je wel voor
alles, we hebben allebei erg veel genoten van de muziek, de omgeving en het samenzijn.
Niels is blij dat hij mooiere tonen is gaan maken met zijn gitaar! Eerst vond hij Juf Carolina best wel spannend
en een beetje streng, maar uiteindelijk toch heel leuk en anders! Vele uren spelen met zijn gitaarvriendjes vond
hij het leukst van allemaal, of dat buiten op het grasveld was of binnen, dat maakte voor hem niet veel uit. Ze zijn
steeds meer naar elkaar toe gegroeid door het ensemble spelen.
En voor mij als ouder was het erg mooi om te zien hoe kinderen groeien, door jouw lieve begeleiding, de muziek
en het repeteren. Wat zaten ze daar mooi, midden in het dorp, veilig binnen hun vertrouwde gitaargroepje maar
toch dapper, voor zoveel onbekende mensen spelen!
Een mooie ervaring!
Anca, moeder van Niels
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GERDA’S SUZUKI ZOMER 2018
SUZUKI IN JE ZWEMBROEK
16 JULI 2018
We wonen toch al 24 jaar in Amsterdam op een woonboot en pas vorig jaar heb ik bedacht dat het leuk is
om een slotfeest met al m’n leerlingen en ouders bij ons thuis te doen. Het was een groot succes en het hele jaar
vroegen leerlingen of er weer zo’n zwemfeest kwam.
Maar hoe relatief ruim we ook wonen… een grotere plek met optreed-mogelijkheid zou fijner zijn en zo kwam
ik, al overleggend met wat ouders, bij “De Buurtwerkplaats” aan de Sloterplas.
16 juli was de laatste groepsles van het seizoen en hoe kun je dat nou leuker vieren dan op zo’n plek? Hier was
alles mogelijk: een slotconcertje, zwemmen én gezellig eten met z’n allen. De vakantie kon niet beter beginnen!

SUZUKI IN ITALIË TIJDENS “FALAUT CAMPUS, SALERNO”
7- 9 AUGUSTUS 2018
Het afgelopen jaar heb ik naast de Suzuki opleiding ook de Children’s Music Laboratory-opleiding gedaan en
zo de Italiaanse Suzuki docent en fluitist Marco Messina leren kennen. Per Suzuki level is het de bedoeling om
20 uur te observeren bij lessen en dus vroeg ik aan Marco of ik in de zomer, als ik toch al op vakantie naar Italië
ging, mocht komen met dit doel. Enthousiast als hij is, zei hij meteen: “Maar Gerda, als jij helemaal naar Italië
komt, dan móet je mijn leerlingen lesgeven hoor, dat is een geweldige ervaring voor ze!”
De eerste twee weken van de zomervakantie waren om écht vakantie te vieren met m’n gezin op Sicilië. En
toen vlogen manlief en ik, heerlijk uitgerust naar Napels waar we de Engelse fluitdocente Sarah Hanley met haar
man op het vliegveld al meteen tegen kwamen. Wat een warm weerzien! Zij was dit jaar “Special Guest” voor
de Suzuki leerlingen op de ‘falaut campus’ als een soort eerbetoon voor al haar pionierswerk als eerste Suzuki
fluitdocent in Europa.
Van observeren is niet veel terecht gekomen want ik heb bijna non-stop lessen gegeven tussen 09:00 en 19:30
uur. Als je elkaars taal niet of nauwelijks spreekt, moet je echt enorm auditief bezig zijn en dat was een goede
oefening. Het was fijn om te merken dat het me lukte om op deze manier met de leerlingen en hun ouders te
communiceren en lessen te geven.
In het rooster was ook tijd om met de Suzuki leerlingen naar de masterclasses en concerten van het Festival van
Falaut Campus te gaan. Dat was natuurlijk helemaal geweldig. Hoe inspirerend is het om overal de hele dag fluit
te horen vanuit alle lokalen? Of de super getalenteerde leeftijdsgenootjes tijdens een van de (lunch)concerten? Het
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deed me denken aan mijn conservatoriumtijd. Deelnemers aan het
Falaut festival waren meest conservatorium studenten, maar er waren
ook een paar kinderen die al op dit niveau speelden. Inspirerend voor
de Suzuki fluitisten om naar deze leeftijdgenootjes te luisteren tijdens
de (lunch)concerten.
Ik heb ook genoten van alle lunches en diners met alle collega’s in
het hotel. Karen Lavie zagen we daar dan ook. Zij begeleidde haar oudSuzuki-leerling uit Nieuw-Zeeland, die nu inmiddels een Bachelor in
fluit heeft. Het was zo leuk om dan tijdens de maaltijd even van elkaar
te horen wat we allemaal hadden beleefd. Qua eten was net alsof we in
een Italiaanse film zaten: oververhitte obers probeerden de zeer grote
hongerige en dorstige fluitgroep naar beste kunnen te bedienen maar
“chaos” is wel het woord dat daarbij het beste paste. De koks namen
het met het koken in al hun stress ook niet meer zo nauw: de nogal “al
dente”- pasta kraakte werkelijk in onze mond ;-)
Op de 3e dag mochten de Suzuki-leerlingen twee concerten geven.
Het publiek - allemaal internationale professionele fluitisten en
docenten van conservatoria - was laaiend enthousiast. De directeur
(ook beroemd fluitist in Italië) van het festival, heeft ons meerdere
keren de hand geschud en gecomplimenteerd met ons geweldige
werk: zoiets moois had hij nog nooit eerder gehoord met zoveel jonge
kinderen!
De laatste dag in Salerno brachten mijn man en ik weer samen
door. Gezellig in een huur-autootje langs de schitterende Amalfikust: er was geen fijnere manier om meteen weer af te kicken van het
fluit-virus.

CML MUZIEKWORKSHOP OP DE ZOMERSCHOOL IN AMSTERDAM
17 AUGUSTUS 2018
Een paar maanden geleden werd ik benaderd om, vrijwillig natuurlijk, les te geven op de zomerschool voor
asielzoekerskinderen in Amsterdam. Deze weken worden speciaal georganiseerd voor kinderen om in de lange
zomervakantie de Nederlandse taal niet te vergeten. Allerlei mensen uit verschillende vakgebieden worden dan
uitgenodigd om de weken zo afwisselend mogelijk te laten zijn: naar de boerderij, museum, politie etc.
Midden in de zomervakantie ging ik dus met tassen vol spullen naar de Rijnstraat in Amsterdam, precies
tegenover de woning waar ik tijdens mijn studententijd woonde.
Het was een hele dynamische groep met 7 jongetjes en maar 2 meisjes uit Iran, Syrië en Eritrea. De meeste
kinderen zijn nog maar een jaartje in Nederland en het is opvallend, hoe goed ze al Nederlands spreken. Ik heb ze
een paar nieuwe liedjes kunnen leren zingen, wat ritmes en lekker bewegen op muziek. De liedjes van Children’s
Music Laboratory (CML) zijn perfect: eenvoudige melodietjes en dito teksten. Ook hebben we wat music-mindgames gedaan.
Natuurlijk viel er ook wat te knutselen: bij de Gamma had ik 9 setjes ritme-stokjes laten zagen en die mochten
ze kleuren en mee naar huis nemen.
Om de workshop af te sluiten heb ik de Gavotte van J. S. Bach voor ze gespeeld. Dat was het moment dat ze
met open mond, heel stil aan het luisteren en kijken waren, want geen van hen had ooit een dwarsfluit van dichtbij
gezien en gehoord.
Het was een bijzondere ervaring en ik zou het heel graag weer eens willen doen. Welke collega wil de volgende
keer met me mee?
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SUZUKI AAN ZEE, OOSTDUINKERKEN
20-24 AUGUSTUS 2018
Eerst mijn leerlingen aan het woord:
Interview tussen moeder en zoon Odil (9 jaar)
Hoe vond je de Suzuki week? Leuk
Wat vond je van de lessen? Ik vond de lessen leuk en ik
heb veel geleerd. Ik heb Gluck Menuet heel mooi leren
spelen en meer over maten.
Wat vond je het leukst? Ik vond het samen eten met mijn
vriendinnen Daya, Caitlyn en Milan het leukst, omdat
we veel lol hadden samen.
Wat vond je minder? Ik vond het heel jammer dat ik
niet kon slapen op de jeugdherberg.
Daya (net 10 jaar)
Ik vond de workshop heel leuk omdat ik maar één
keer heimwee kreeg. Het eten was soms lekker maar
soms ook niet zo lekker. Ik had de hele puzzel afgemaakt.
We hadden een hele grote kamer. En ik sliep met Milan
en Caitlyn. We hadden heel veel plezier. Het was echt
superleuk! Groetjes Daya
Stanne (11 jr) schreef:
Sommigen waren er wel bij sommigen niet. Ik heb
het over de fluitworkshop (wat ook met gitaren was en
1 viool). Het allermooist was als alles bij elkaar kwam,
bij de Toy Symphony van Mozart. Daar waren de
allerkleinste tot de allergrootse kinderen. De kleinsten
hadden een plastic WATERfluitje. Dat werd een
zwembad. Eén iemand had een triangel, twee hadden
een ratel en twee een trommel. En er waren ook nog 3
koekoeks!
Na elke les kregen we een puzzelstukje. Er waren er
16 in totaal. Je kon ze natuurlijk ook dubbel krijgen en
dan moest je ze ruilen. Niet iedereen was Nederlands,
er waren ook Belgen. Dat was geen probleem, maar
ook waren er Duitsers en Fransen, dan moest je zelf
proberen te ruilen. Als je een puzzel vol had moest je
die inleveren bij Machteld en dan kreeg je een prijs. En
de prijs was een snoepfluitje waar je ook echt mee kon
fluiten.
Milan (9 jaar):
Het was heel erg leuk. Ik sliep met drie vriendinnen
op een kamer. We zaten in verschillende fluitgroepjes,
ik zat bij de dolfijnen en de zeesterren. We hebben veel
samen gefloten en als we vrij hadden gingen we naar
de speeltuin of het strand. Het was mooi weer. Het
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slotconcert was heel leuk, ik deed de ratel en er waren
nog heel veel andere instrumenten. De gewone dwarsfluit,
bas dwarsfluit, trommel, triangel, ratel, waterfluitjes voor
de kleinste kinderen, blokfluit, altviool, piano, blokfluit.
Groetjes, Milan
Sophie (12 jaar):
Het was heel gezellig. Ook om de kamer met mijn
moeder, Stanne en Aukje te delen. Ik heb veel bijgeleerd en
van Machteld geleerd hoe je de trillers mooier kan spelen
van het eerste stuk in boek 4. We gingen overdag en ‘s
avonds naar het strand, dat was leuk. Groetjes, Sophie
Interview tussen moeder en dochter: Caitlyn (10 jaar)
Hoe was het? Héél leuk!
Was je bang voor iets? Ervoor had je een beetje weerstand om
te gaan? Toen ik er aan kwam was alles okay, maar ik zag er
wel tegen op.
Stond je open voor alles en ook voor de lessen? Ik was de
avondles vergeten, want die stond op een andere pagina. Ik
had met Sophie een les en zij was bezig in boek 4 met het
eerste stuk en toen kon ik luisteren naar hoe je het moet
spelen en studeren.
O ja en vandaag was je met het stuk bezig en kon je er dus op
letten? Ja, inderdaad!
Heb je dingen met je fluit geleerd, nieuwe inzichten gekregen?
Ja, ik heb van Machteld manieren geleerd om de cadens van
Drigo te studeren.
Vond je het zó leuk dat je het weer zou doen? Jaaaaa!!
Drie woorden van wat België-kamp voor jou was? Leuk,
gezellig & fijn!
Voel je je anders op één of andere manier erna? Ja!
Hoe? Ik weet het niet...
Moeder vult aan: je bent gegroeid: ik vind je veel zelfverzekerder en relaxter na deze week.
Gerda Thorn:
Ook in België heb ik fijn les gegeven. De leerlingen kregen masterclasses, groepslessen, solo-concerten,
body-percussion en orkest. De allerkleinsten gaf ik elke dag Music Mind Games en ik hielp deze groep met
de waterfluitjes bij de Toy-Symphony van Mozart. Verder gaf ik er allerlei groepslessen en masterclasses aan
leerlingen uit boek 1 t/m 8. Erg leuk was de puzzel, maar ik moest niet vergeten de puzzelstukjes aan het eind
van een les uit te delen, want alle leerlingen waren fanatiek bezig zo snel mogelijk de puzzel compleet te krijgen.
Sommige leerlingen vonden de tekening zó mooi dat ze het zelfs na hebben getekend.
Voor mij als docent was het prachtig om mijn eigen leerlingen een aantal dagen van zo dichtbij mee te maken.
Ze gingen ontzettend leuk en lief met elkaar om. Ook heb ik erg genoten van de middagen op het strand met ze:
zo blij en enthousiast als ze daar met elkaar bezig waren. De heen- en terugreis met ze in de auto vergeet ik mijn
verdere leven niet: wat een gezellige verhalen en humor en dat met ontzettende files!
Gerda Thorn, fluitdocent (Amsterdam)
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RETURNING FROM THE HAGUE

CHILDREN’S MUSIC LABORATORY (CML) IN THE NETHERLANDS
by Marco Messina

I’m waiting for my flight from Schiphol back home to Napels and think about the weekend we spent in The
Hague. We have done the first Children’s Music Laboratory Workshop in the Netherlands and today we can
count 8 new CML-teachers in the Netherlands and Belgium. The first part of CML training course ended this
way, with this workshop, called “Play’n’Play”.
Elena Enrico, the founder of Children’s Music Laboratory has been with us and I can not forget the shining of
her eyes when she listened to her songs translated into Dutch and when she realized that other new teachers are
ready to spread her program outside Italy. I am proud of this and I am happy that children and families can share
the experience of growing up with music.
I am proud of the teachers who attended the course of this year: Martine Littel, Ans van Valkenburg, Femke
Vermaas, Ellis Oud, Gerda Thorn from the Netherlands and Lieve van der Plaetsen, Charlotte Maes and
Catharina Colpaert from Belgium. They never lost their enthusiasm, they never hesitated to share and collaborate,
they immediately started to experiment the activities, they kept a courageous energy up to the final effort of the
workshop, which took place at the very end of the school year. I know that many of them have already involved
new teachers, who will participate in the new training course next year, while they will continue with the second
(and last) level of the CML course.
To Liesbeth Bloemsaat and her husband Edwin Bloemsaat, I am grateful because they have attended with the
utmost attention, they are a great resource for our project, hosting and organizing the course, the translations and
the course materials in Dutch. I am also grateful to the Dutch Suzuki Association, who has always been paying
attention to the CML that for Suzuki teachers and schools can be a great enrichment.
It makes me happy that also in some kindergarten and primary schools there are now CML teachers who
perform musical activities with a well-defined project. I am proud of all this, I hope I can continue to make my
contribution. I’m looking forward to go back to The Hague next October (Saturday 27th and Sunday 28th),
continuing the training course and meet other new teachers!
Marco Messina,
Suzuki flute teacher and Children’s Music Laboratory teacher(trainer), Caserta, Italy

ALLEMAAL NIEUWE CML DOCENTEN!
De geslaagden (met diploma in de hand)
V.l.n.r. (voorste rij): Lieve van der Plaetsen (Suzuki piano, België), Catharina Colpaert (Suzuki viool, België), Femke
Vermaas (Blokfluit, NL), Ellis Oud (Montessori docente, NL), Charlotte Maes (Suzuki, België).
V.l.n.r. (achterste rij): Gerda Thorn (Suzuki dwarsfluit, NL), Ans van Valkenburg (Suzuki viool, NL), Martine
Littel (Suzuki viool, NL).
Het CML-team:
Marco Messina (Suzuki dwarsfluit, Italië) (links), Elena Enrico (Suzuki Accordeon, Italië) (midden), Liesbeth
Bloemsaat-Voerknecht (Suzuki (alt)viool, NL) (achter).
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CHILDREN’S MUSIC LABORATORY (CML)
Cursus voor docenten muziek en voor docenten in het basisonderwijs / kinderdagverblijven
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 en verspreiding 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 lessen
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.

11

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. Gedurende
het schooljaar 2018-2019 vond weer een cursus level
1 plaats. Inmiddels zijn er zo’n 12 Nederlandse en
Vlaamse docenten die met hun leerlingen CML
‘doen’. Marco Messina verzorgt en leidt de training
voor de docenten en wordt op organisatorisch
gebied ondersteund door Liesbeth BloemsaatVoerknecht. De voortzetting CML 2 en tegelijk
de nieuwe cursus van CML 1 zal in het weekend
van zaterdag 27 en zondag 28 oktober 2018 in
Den Haag in de studio van Liesbeth Bloemsaat
plaatsvinden! Marco combineert de twee groepen
heel gekund. De cursus 2018-2019 bestaat uit drie
trainingsweekenden en een aflsuitend examen-/
workshop weekend. Het tweede weekend vind
op zaterdag 12 en zondag 13 januari 2019 plaats.
De laatste twee bijeenkomsten worden tijdens het
eerste trainingsweekend met elkaar afgesproken.
Info: international@musicalgarden.it
Liesbeth Bloemsaat 0031-(0)6-15 83 32 82
Locatie: Plein 19C, 2511 CS Den Haag,
Nederland
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LILIAN DE JONG (1959-2018)

Even voor de zomervakantie overleed Lilian de Jong, Suzuki Piano Docente
in Eindhoven. Haar collega’s Huub de Leeuw en Grietje Meter herinneren
haar zich als een bevlogen en liefdevolle persoon.
Na een lang ziekbed is Lilian de Jong toch nog onverwacht snel en veel te
vroeg van ons heengegaan.
Ik kan me Lilian herinneren als een heel enthousiaste en serieuze Suzuki
Piano Docente, altijd op zoek naar meer diepgang in haar lesgeven. Haar
lesgeven en toewijding waren niet alleen voor haar leerlingen, voor wie ze altijd
een warme belangstelling had, maar ook voor ons docenten een inspiratie.
Vooral omdat ze eigenlijk bijna haar hele leven op moest tornen tegen haar
ziekte en desondanks toch energie wist vrij te maken om door te geven wat zij
zo belangrijk vond: muziek in al haar facetten. Muziek stond centraal in haar
leven, daarvan getuigden niet alleen haar lessen maar ook het vormgeven van
haar emoties in eigen piano composities tijdens haar weg naar herstel en hoop
op genezing. Helaas bleek haar ziekte steeds meer aan de winnende hand.
Door degenen die haar het meest nabij waren, haar gezin dat haar tot een
enorme steun is geweest, wordt haar verlies het meest gevoeld, maar ook voor
de Suzuki Piano Beweging in Nederland is het zwaar, zo’n toegewijde docente
te verliezen.
Namens de SVN wens ik de nabestaanden veel sterkte, voor ons zal Lilian
niet alleen maar de herinnering zijn aan een geweldige en enthousiaste collega
maar een inspiratie blijven in ons lesgeven.
Huub de Leeuw, Suzuki Piano Docent en Teacher Trainer (Utrecht)
Voor Lilian was pianospelen een soort levensadem. Ze kon zichzelf uitdrukken in muziek.
Dat vermogen wilde ze ook het liefst helpen ontwikkelen bij haar leerlingen.
Gelukkig is er een CD met Lilians eigen composities, door haarzelf gespeeld.
Ik ben blij dat we elkaar de laatste maanden nog regelmatig hebben kunnen
ontmoeten. Eens vroeg ik haar wat ze zelf haar beste eigenschappen vond. Haar
doorzettingsvermogen en haar altijd weer zoeken naar harmonie vond ze. Het
meest trots was ze op haar gezin. Ik zelf vond haar beste eigenschappen haar
positiviteit altijd net zolang door wroeten tot er iets positiefs uit te halen viel.
Bovendien stond ze altijd liefdevol open voor contact, zelfs in de moeilijkste
tijden.
Grietje Meter, Suzuki piano docente (Groningen)
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Scott's corner

DE ZOMERPERIODE

School is uit, de vakantie is begonnen en we kunnen onze muziekinstrumenten even opzij leggen. We hebben
allemaal hard gewerkt en zijn wel aan een pauze toe. Als Suzuki ouder hebben we dat zeker verdiend, althans dat
vinden wij. We zijn zo intensief betrokken in het begeleiden van onze kinderen, dat we een echte break hebben
verdiend. We motiveerden onze kinderen en gaven ze complimentjes. Ook hadden we allerlei schema’s in elkaar
gezet om oefenmomenten in te plannen. Tenslotte hadden we daadwerkelijk met de kinderen geoefend, wat een
enorme uitdaging was. De ongeduldige kinderen denken het altijd beter te weten dan de ouders en vinden oefenen
maar saai. Maar wij ouders zijn geduldig geweest en hebben een heel schooljaar aan onze kinderen uitgelegd dat
oefenen belangrijk is om mooi muziek te kunnen maken. Nu even rust, of toch niet?
Het allerbelangrijkste in mijn optiek is, dat onze kinderen zichzelf minimaal een 7 geven (op een schaal van
1-10) voor het leuk vinden van het bespelen van hun instrument. Vanaf een jaar of 7-8 denk ik zo, zijn ze wel
in staat om dat goed aan te geven. Oefenen is natuurlijk een kunst op zich. Het is niet iets natuurlijks dat we
doen en derhalve ook niet altijd even representatief of iets nou echt leuk is of niet. In tegenstelling tot voetbal waar natuurlijk ook technische elementen aan de orde komen - is het oefenen van een toonladder op de viool,
of akkoorden op de piano heel wat anders. Stap voor stap leren de kinderen het technisch kunnen spelen van de
noten tot en met het muzikaal beheersen ervan. Natuurlijk kunnen we het leuk maken. Maar zonder enige basis
van interesse zal het sturen van je kind naar muziekles in veel gevallen weinig succesvol zijn.
Spelen waar het kan
Zelf hebben wij een oment van halve rust in de zomer ingebouwd. Dit betekent, dat we minder gefocust zijn op
het leren van nieuwe stof, waar soms heel veel energie in gaat zitten. In plaats hiervan herhalen we zo veel mogelijk
liedjes die we kennen een paar keer in de week. En houden we het echt leuk, wat soms strijdig is met het leuk maken
van de oefenmomenten. Het toeval wil, dat onze dochter het altijd leuk vindt om op te treden. Van dit gegeven
hebben we dan ook dankbaar gebruik gemaakt. Mijn vrouw en kinderen gingen mee op zakenreis naar Malta.
Op drie van de vijf dagen is er piano gespeeld: Op het vliegveld in Brussel, waar we toch lang moesten wachten
op onze vlucht, werd even een Suzuki recital gegeven. Dan een dagje later, in het restaurant waar we met collega’s
hadden geluncht, waar toevallig een piano stond, kwamen de stukken tevoorschijn van het openluchtconcert een
maand geleden. Tenslotte, om ‘de tijd te doden’ (en mede dankzij een half uurtje vertraging) op het vliegveld van
Malta, kwamen verschillende stukken wel twee keer aan de orde. Op deze manier gaat herhalen van stukken wel
op een hele aangename manier! Natuurlijk is elk kind anders, en dien je als ouder te proberen de juiste snaar te
raken, dat ervoor zorgt, dat je kroost aan de haal gaat met het muziekinstrument.
International Summerschool Bryanston
Een ander voorbeeld waar wij dankbaar gebruik van maken voor de motivatie, is de jaarlijkse International
Summerschool in Bryanston. Naast dat dit als muziek in de oren klinkt, is het ook letterlijk een hele week muziek
in de oren.
Dit jaar vond de Summerschool aan het einde van de zomervakantie plaats. De ervaringen die we hier op
doen zijn enorm. Het is een week van internationale ervaringen uitwisselen met kinderen uit Spanje, Engeland,
IJsland, Italië en nog vele andere landen. Inclusief ouders verblijven er hier wel 650 man. Het is een sociale week
waarin kinderen van verschillende niveaus en leeftijden met elkaar omgaan.
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En dan te beseffen dat we ook nog muziek hebben op deze Bryanston private school, dat zich op een landgoed
bevindt waar je vanaf de poort 2.5km moet lopen. Vijf dagen lang elke dag 4-5 lessen van vele docenten en teacher
trainers. Elke dag individuele lunchconcerten in 1 van de 3 concertzalen. Verder wordt er in de regel meerdere
malen per dag geoefend in 1 van de tientallen piano oefenruimtes. En dan te beseffen dat violisten hier in de
overgrote meerderheid zijn.
Door het hoge niveau hier, trekken kinderen zich hier aan op. Met erg enthousiaste docenten worden ouders
en kinderen ook alleen maar enthousiaster. Verschillende lessen voegen enorm veel toe aan onze bagage. Ik noem
hier 2 voorbeelden van piano. De masterclass, waarbij 3 kinderen van vergelijkbaar niveau bij elkaar zitten en
individueel les krijgen. Het is opletten geblazen, de kinderen worden gevraagd om verbeterpunten aan te dragen
op de concertstukken van de andere kinderen en hoe dit te verfijnen. Dan hebben we als ander voorbeeld de Music
Group, waar ongeveer 10 kinderen bij elkaar zitten. Allemaal achter een piano is al een ervaring op zich, maar
de ambitieuze docente had als doel gesteld om aan het einde van de week met alle kinderen tegelijk minimaal 10
stukken te kunnen spelen. Het idee is simpel. Iedereen zat al ver in boek 5 of verder, dus laten we wat herhaling
doen en selecteren we 10 stukken, uit elk deel 2 stukken. De praktijk was weerbarstiger en het bleek dat de
meeste (zo niet alle) kinderen al een hele tijd geen liedjes uit de eerste 3 delen meer hadden gespeeld. Toch mocht
het succes er aan het einde van de week zijn en speelde iedereen ook nog eens synchroon 10 stukken. Suzuki
leerlingen hebben toch meer geleerd dan ze in eerste instantie dachten.
Zoveel geleerd in een week. Vele uren oefenen op een dag, veel stukken herhaald, veel beter geworden met
noten lezen en het echt luisteren naar anderen. “What an intensive week it was!”
We gaan weer een nieuw schooljaar tegemoet en onze muziekinstrumenten zijn inmiddels afgestoft. Veel
succes met oefenen!
Een muzikale groet,
Scott Cheung (vader van Alyssa, pianoleerling van Heleen Verleur)
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C ovan
lofo
n Vereniging Nederland (SVN).
Suzuki Nieuws is het blad voor leden en donateurs
de Suzuki
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:
			L.M. Bloemsaat-Voerknecht
			Plein 19C
			
2511 CS Den Haag
Foto’s en tekeningen als originele bestanden of gescand: 100% en 300 dpi.
Deadlines Suzuki Nieuws:
Herfstnummer: 		
15 augustus
Winternummer: 		
15 november
Voorjaarsnummer:
15 februari
Zomernummer: 		
15 mei
Redactie: Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (liesbeth@violeren.nl)
Grafische vormgeving: Zbigniew Dowgwillo (dowgwillo@gmail.com)

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.

Bestuur
Voorzitter		
Karen Lavie
			tel. 023-5767656
			voorzitter@suzukimuziek.nl
Secretaris			Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
			tel. 070-4271412
			secretaris@suzukimuziek.nl
Penningmeester		
Martin Loose
			
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
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