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Shinichi Suzuki

Anything you think  
of doing,  

however insignificant,  
should be done  

immediately. 

Spur yourself on  
and carry it through  
without becoming  

discouraged. 

If this becomes 
an ingrained habit, 
things you thought 

were impossible will 
become possible ...

... and closed doors 
will open, 

as you will discover 
in many ways.
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DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS 15 FEB. 2019

EXAMENRESULTATEN

Op 8 juli 2018 heeft Daan Timmer (in opleiding bij Huub de Leeuw) zijn Suzuki piano level 2 in 
Brussels (België) behaald en had als examinatoren Kristinn Örn Kristinsson en Sue Bird.

Op 22 augustus 2018 heeft Brendan Conroy (in opleiding bij Ruben Rivera) zijn Suzuki cello level 4 
(Carroz D’Araches, Frankrijk) behaald en had als examinatoren Anders Grøn en Sara Bethge. 

Op 25 november 2018 heeft Hanna Matthijsse (in opleiding bij Johannes Lievaart) haar Suzuki 
viool level 1 in Hof (Duitsland) behaald en had als examinatoren Helen Brunner en Flora Gáll. 

Van harte gefeliciteerd iedereen en veel succes met het volgende level!

ALGEMENE LEDENVERGADERING SVN  
ZONDAG 3 MAART 2019

Op zondag 3 maart 2019 zal de jaarvergadering (ALV) van de SVN worden gehouden. De vergadering 
(aan het einde van de middag) wordt gevolgd door een “potluck” diner en een lezing door Suzuki fluit 
docente Gerda Thorn met het thema “Het belang van ouders”. 

Alle ouders en docenten zijn van harte welkom! Iedereen wordt verzocht iets eetbaars of drinkbaars 
mee te nemen voor het putluck diner. 

Programma 

16.30 Inloop 
17.00 ALV 
18.00 Potluck diner 
19.00 Lezing door Gerda Thorn. Thema: “Het belang van ouders”

Locatie 

Studio Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
Plein 19-C
2511 CS Den Haag

Parkeren in Den Haag is erg duur (parkeergarage “Plein” of op straat), de aansluitingen met Openbaar 
Vervoer zijn echter zeer goed en de loopafstand vanaf station Den Haag Centraal bedraagt circa 8 
minuten.

Aanmelden

Als u de vergadering / lezing wilt bezoeken, vragen wij u vriendelijk zich voor beide aan te melden. 
Dat kan heel simpel door een mail te sturen naar secretaris@suzukimuziek.nl 

Met vriendelijke groet,  
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht, secretaris SVN
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Beste lezers,

Weer een jaar is omgevlogen, hopelijk voor iedereen met fijne muzikale momenten. In dit Suzuki 
Nieuws geen overkoepelend thema maar weer eens van alles wat. 

Allereerst wil ik Zbigniew Dowgwillo bedanken voor weer een jaar creatief werk: namelijk het 
prachtig vormgeven van de bijdragen van het Suzuki Nieuws. Ook nu is het weer een prachtig geheel, 
waar vele uren tijd in gaan zitten! DANK, Zbigniew. En niet vergeten worden mag Martin Loose 
voor het versturen van de ‘krant’. Lang niet altijd kon ik erbij zijn om te helpen… en dan is Martin 
héééél lang alleen bezig, etiketten te printen en op de ruim 500 enveloppen te plakken, 500 maal 
poststempels op de enveloppen te zetten, 500 maal het Suzuki nieuws erin te stoppen en 500 maal 
dicht te plakken, dan nog de hele berg in grote postzakken naar het ‘postkantoor’ te brengen. Een 
hele put werk, die niemand als zodanig waarneemt. Martin heel veel dank weer! En alle mensen 
die een bijdrage geleverd hebben aan het Suzuki Nieuws: hartelijk dank, blijf doorgaan en stuur 
artikelen. Door jullie wordt het een mooi divers geheel met bijdragen vanuit allerlei perspectieven.

Deze keer een bijdrage van twee hele jonge schrijvers: 2 pianoleerlingen van Jana Neplechovitsj, 
Alek en Misha Janssen die vertellen over hun muzikale avonturen tijdens het pianoduo festival. 
Hartelijk dank Alek en Misha, erg leuk dat jullie zelf iets gestuurd hebben!

Scott Cheung bericht over een mooi kinderconcert van Amsterdam Sinfonietta waar hij met 
zijn jongste zoon, 4 jaar, geweest is en laaiend enthousiast thuis kwam en ik zelf heb weer eens een 
‘Suzuki’-boek herlezen dat voor iedereen de moeite waard is eveneens te lezen, zie de bespreking 
verderop.

Ook zijn er weer (nieuwe) docenten die voor een eerste of volgende opleidingslevel voor verschillende 
instrumenten geslaagd zijn. Geweldig: iedereen veel succes gewenst met de inspanningen om door 
te gaan en uiteindelijk de ‘zwarte band’ van level 5 te behalen. Het is zo fijn, om als docent een 
goede bagage en ‘werktuigen’ mee te krijgen. Daarvoor moet je jezelf als volwassen musicus even weer 
helemaal ‘resetten’ en open staan voor suggesties van anderen, die je zeggen, wat je in de basis met je 
leerlingen nog beter zou kunnen doen. Dat is niet altijd eenvoudig, maar het werpt zijn vruchten af 
als je het gehele traject doorloopt! Succes allemaal de komende jaren!

Ook uit het buitenland zijn er weer waardevolle aanvullingen op Suzuki opleidings gebied te 
melden: Yoko Hoshino uit Berlijn (getrouwd met een Nederlander) is nu ook teacher trainer viool. 
Velen kennen haar van diverse optredens en speeches in Duitsland, waar zij vaak samen met haar 
moeder optreed en onder andere over de ervaringen van haar met Shinichi Suzuki sprak. Yoko stipt 
een aantal belangrijke punten in haar artikeltje aan: op jonge leeftijd beginnen (zij was zelf prille 9 
maanden, toen ze stond te trappelen om met haar oudere broertje ‘mee te spelen’), de ouderparticipatie, 
het geduld wat zowel kind als ouder op moeten brengen en vooral de aandacht voor een goede toon 
en het leren luisteren naar een mooie toon met als ultieme doel ‘een mooi hart’ te creëren.

In België is er ook een aanwinst op Suzuki opleidingsgebied: er gaat een teacher training voor 
gitaristen van start! Nu dus iets dichter bij huis. Drieëtte Reesinck uit Amersfoort vloog meerdere 
jaren vele malen per jaar steeds naar Italië voor haar Suzuki gitaartraining! Petje  af! En de eerste 
generatie viooldocenten… vloog naar Japan voor hun opleiding tot Suzuki docent… Wat een luxe, 
om zo dicht bij huis een kans te krijgen! Gitaristen, grijp je kans!

Meer buitenlands nieuws maar dan voor leerlingen: twee workshops viool met een super team 
docenten: georganiseerd door Masako Sakai-Hersen, een topdocente die in Frankfurt en Bamberg 
actief is en in beide plaatsen workshops aanbiedt: een in juni en een aan het begin van september 
2019.

En terug naar eigen land: Op 3 maart 2019 is weer een Algemene Leden Vergadering van de 
Suzuki Vereniging. Omdat ik zelf nu ook mijn man moet en mag helpen bij zijn werkzaamheden als 
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zelfstandig antiquaar en op de veilingen en beurzen in binnen- en buitenland naar prachtige oude 
boeken en boekbanden op jacht ben en zijn administratie bijhoudt, worden mijn uren die ik aan de 
Suzuki Vereniging Nederland kan besteden steeds meer ‘bedreigd’. Daarom zouden we binnen het 
bestuur van de Suzuki Vereniging blij zijn, als er nog iemand bij zou kunnen komen, die ons komt 
versterken! Liefst iemand, die “een beetje handig” is met computers.

Namens mijzelf en de medebestuurders wensen we iedereen een zeer goed, gezond en muzikaal 
jaar 2019!

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (secretaris SVN en redactie Suzuki Nieuws)

Dit is hoe Sieuwe Kop-
penberg haar sticker-
tjes gebruikte die ze had 
gekregen voor Happy 
Farmer; niet om bij alle 
weekdagen in een hokje te 
plakken, nee, ze tekende 
een “Happy Farmer” die 
hondjes uitlaat! Aan de 
kleur van de lijn kun je 
zien hoeveel hondjes ze 
welke dag heeft uitge-
laten, dus ook hoe vaak 
Happy Farmer is ge-
speeld!
Leuk Sieuwe!

Een Piet met een viool! 
Gebakken en gemaakt door Sieuwe Koppenberg.
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To make a beautiful tone, is like magic. It gives us happiness. Every child and adult 
can learn it. Young and old children and also adults look so beautifully serious, when 
they play and listen really carefully to their tone. We will be gentle to our own instru-
ment and also to other people. We will be honest to ourselves, because the sound of the 
instrument is so pure. When a beautiful tone is coming out, it gives us small happiness 
and also a motivation to make a next one. This is why I find our method of Dr. Suzuki 
so wonderful. We learn with patience which helps through our whole life. Because we 
must never give up, we develop trust and confidence.

“Are you practicing with your beautiful tones every day?” I ask a student.
“No... “ he says.
“Try it. It makes you happy. You can enjoy your practice more!”

“Do you like your tone?” I ask a student.
“......, it́ s ok...”
“Let us try to make a tone which you really like!”

“What says your violin? ” I ask a student.
“I doń t know...”
“I can not breathe!”

To hear beautiful tones from others is like a present. To feel how the person treats his 
tones, gives me a lot of energy and makes me very happy.

To let a student listen to his or her own tone, this is what I mainly focus on during my 
lesson. Often children practice their pieces, without listening carefully.

“How was the passage now?” I ask a student.
“Good”
So he does not know, what he should practice.

We need to start to let our student listen to a first rhythm by Twinkle Variations. A 
three years old child played a first rhythm first time nicely:  
“Wow, you played so beautiful!”

He plays again, and I ask, “And how was it now?” 
“Hmm, not so nice like before...”

It takes a long time to learn good listening skills. Children need to practice to listen 
carefully over and over. So I ask my students regularly how they listen themselves. Then 
they could gradually listen more accurately.

YOKO NIJDAM-HOSHINO
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The support of parents is very important for us. Because their progress of listening skills 
develops often faster than children's’ at the beginning, and they play the role of reviewers at 
home, it frequently leads to a fight. Our parents need a lot of patience to let the listening ability 
of their children improve.

Personally I listen to my violin every day and try to find what is most suitable and pleasant 
for the instrument. My latest teacher, Béla Papp, told me, “listen carefully to what your instru-
ment needs. Let your bow play. You just help him. Form each tone which you play and doń t 
play any tone without intention.”

I was born in Hamamatsu, Japan, got my first violin at the age of nine months. It was my 
favourite toy which my three years older brother played, who studied later with Dr. Suzuki. I 
just hit the violin with the bow at first, and at the tenth month I started to play, according to 
my mother, who just became Suzuki teacher at this time. 

My 1/16th violin was far too big. But a 1/32nd was impossible to get. I wanted to play eve-
rything what I heard, without gripping which my parent had to do, until two and half years 
old. 

My father was a piano tuner and technician by Yamaha. He also learned to play my left 
hand. Piano and solfège I started to learn at the age of three. I moved to Tokyo when I was six 
and emigrated to Berlin Germany after my studies in Tokyo. My teachers were Béla Papp in 
Germany, Hideyuki Nimura, Susumu Miyazawa and Yukiko Takeda in Japan. Teacher trai-
ning by Kerstin Wartberg in Germany.

(Tekst en foto's met toestemming overgenomen uit: European Suzuki Association - Teachers Newsletter Vol. 38, 2018)
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Laatst hield ik mijn portfolio-map met alle 
opdrachten voor mijn Suzuki level 5 examen 
viool in handen en herlas mijn samenvatting 
van bovenstaande titel… dat klonk goed… even 
wist ik niet meer om welk boek het ging, maar 
het boek stond netjes tussen de andere Suzuki-
boeken in mijn lesruimte en ik begon weer te 
lezen… en ik kon niet meer stoppen. Dit boek 
kan ik iedereen van harte aanbevelen. Hier in een 
kort overzicht even wat punten, die ik absoluut 
de moeite waard vond om op te schrijven en met 
jullie te delen!

De hoofdstukindeling is als volgt:̀
1. When will they be ready for real lessons
2. The Weaning Process: Preparing for the Teen 
Years
3. Motiviating the older Student
4. The Suzuki Student in the School Orchestra
5. Competotion and Competitions
6. A Concerto with Orchestra
7. Lesson Structure
8. Establishing a daily practice routine
9. Where does listening fit in?
10. What is ‘tonalization’?
11. “Do you Sight-read the morning paper”
12. The right hand
13. The left hand
14. Scales
15. Etudes and Such
16. What about the Mozart Concerti
17. Where do we go after book eight?
18. Repertoire
19. Are we setting our Students up for pain?
20. The Suzuki Student goes to college
21. Preparing the college audition
22. Wishing the best for a lifetime of Music

Zoals de titel al doet vermoeden richt Bjor 
zich in dit boek NIET, zoals zoveel schrijvers 
op “de kleintjes” maar op de meer gevorderde 
leerling, de pubers en de leerlingen die 
langzamerhand ‘uit de Suzukiboeken’ groeien.

Enkele hoofdlijnen (niet alle hoofdstukken 
zal ik bespreken):

Nee, de Suzukimethode is NIET alleen 
voor kleine kinderen, die op een gegeven 
moment naar een ‘traditionele’ docent gestuurd 
zullen moeten worden. Een Suzukidocent (of 
docent in opleiding) die zijn opleiding volledig 
doorlopen heeft, kent en leeft niet enkel de aan 
de methode ten grondslag liggende filosofie. 
Hij weet hoe hij in goed doordachte haalbare 
stappen de muzikale en menselijk ontwikkeling 
van zijn leerlingen kan begeleiden en stimuleren. 
Bovendien brengt hij ook nog eens zijn eigen 
achtergrond en muzikale opleiding mee in. 
Hierdoor kan hij zijn leerlingen tot ieder gewenst 
punt begeleiden. Hij vult de Suzukiboeken 
indien nodig op individuele punten zelf aan tot 
een zinvolle bagage voor iedere aparte leerling 
met oog voor persoonlijke wensen en behoeften 
al naar gelang het doel van de leerlingen. (Uit 
hfst. 1)

Loslaten kan soms moeilijk zijn, zowel in 
de ouder-puber relatie als binnen de Suzuki-
driehoek van jarenlange intensieve samenwerking 
tussen kind-ouder-docent. De treffendste zin uit 
dit hoofdstuk die me uit het hart gegrepen is: 
“Als docent is mijn uiteindelijke doel, mijzelf 
overbodig te maken”. Met andere woorden: een 
leerling moet op een gegeven moment zelf de 
vaardigheden ontwikkeld hebben, zelfstandig 
mijn zijn of haar instrument aan de slag te gaan, 
zichzelf te onderwijzen, zonder dat hij stap voor 
stap begeleid moet worden door een docent of 
ouder. Hij moet zijn weg kunnen vinden, goede 
studiegewoontes aangeleerd en aangewend 
hebben en een nieuwsgierigheid ontwikkeld 
hebben, die hem in staat stelt, nieuwe dingen op 
muzikaal gebied te ontdekken. (Uit hfst. 2)

Het kan een enorme verrijking zijn, als 
leerlingen ook in hun schoolorkest of in een 

Boekbespreking

EXPANDING HORIZONS: THE SUZUKI 
TRAINED VIOLINIST GROWS UP
by Mark Bjor



strijkensemble mee kunnen spelen. Voorwaarde 
is wel, dat ze goed hebben leren noten lezen, 
voordat ze eraan beginnen. Leren ze pas tijdens 
de orkestrepetities noten lezen, dan kan dat 
een zeer frustrerende ervaring zijn. Bjork 
geeft de nodige tips. Juist ook kamermuziek in 
kleine bezetting telt tot de meest waardevolle 
ervaringen voor opgroeiende strijkers. Ook 
beaamt hij dat uitwisselingen, tussen docenten, 
steden en internationale uitwisselingen zeer 
motiverend zijn voor de leerlingen. (Hfst. 3 en 4)

Dat muziekconcoursen en wedstrijden 
in principe minder goed in het leven van een 
Suzukileerling passen, moge een open deur zijn. 
Wij doen immers ons uiterste best, docenten, 
leerlingen en ouders tot samenwerking, 
coöperatie en wederzijdse hulp en ondersteuning 
aan te zetten en niet tot concurrenten op te 
leiden. Uiteraard kan deelname aan een concours 
voor bepaalde leerlingen een grote stimulans tot 
zeer exact studeren zijn. (Hfst. 5)

In de hoofdstukken 6 en 7 benadrukt Bjor 
nog eens dat in iedere les aan ‘tonalization’, 
klankvorming gewerkt moet worden, middels 
Suzuki’s tonalization en bijvoorbeeld 
toonladders en drieklanken. En weer: dat het 
voor gevorderde leerlingen van grootst belang is, 
dat ze goed noten kunnen lezen! Hij gebruikt 
vaak etudes hiervoor. Uiteraard moeten ook 
de gevorderde leerlingen de repertoire stukken 
zo snel mogelijk uit het hoofd kennen, zodat 
alle aandacht naar houding, toonvorming en 
muzikaliteit uit kan gaan!

Noten lezen: Dit hoofdstuk is heel belangrijk! 
Bjor vat samen: “Just as reading words enables 
true liberation of mind, reading music opens 
innumerable pathways for the musician.” Lees 
dit hoofdstuk! (Hfst 11)

In hoofdstukken 12 en 13 gaat Bjor uitgebreid 
in op allerlei technieken voor de rechter hand (o.a. 
‘magic triangle’ van contact punt, streeksnelheid 
en gewicht) en alle streeksoorten die we leren 
kennen in het Suzukirepertoire. Linkerhand 
techniek dekt uiteraard de vingerpatronen, 
positiespel en positiewisselingen en vibrato. 
Zeer de moeite waard exact door te nemen. Hij 
geeft kort en krachtig de belangrijke punten 
weer! 

Hoofdstuk 14 is zijn stokpaardje: 
toonladders. Je moet er even induiken en vooral 
de viool bij de hand hebben, om na te gaan wat 
hij bedoeld, maar dan zijn er zeer waardevolle 
dingen in te ontdekken.

Zeer dankbaar ben ik voor de uitgebreide 
bespreking van allerhande etude materiaal. Te 
veel om hier op te noemen. Bjork geeft veel tips 
en titels, van de welbekende Wohlfahrt, Kayser 
en Dont tot Gavinies en Paganini. 

Suzuki heeft zelf natuurlijk zijn keuze 
van stukken zo gerangschikt, dat hij daarmee 
de ontwikkeling van allerhande technische 
vaardigheden (zowel voor de rechter als de 
linker hand) door de boeken heen garandeert en 
alles middels muzikale en mooie ‘speelstukken’ 
aandient. Bjork volgde aanvankelijk ook alleen 
de Suzukiboeken, maar heeft vastgesteld dat 
leerlingen vaak zeer dankbaar zijn voor ander 
materiaal dan solostukken, waar ze hun tanden 
in kunnen zetten en waarmee ze bovendien hun 
leesvaardigheid kunnen trainen. Etudeboeken 
lopen vaak door vele toonsoorten en zijn niet 
zo eenvoudig te onthouden als de barokke en 
klassieke solostukken met voorspelbaar verloop 
die Suzukileerlingen vaak maar al te snel uit 
het hoofd spelen (!). Etudes geven daardoor 
een uitermate rijk surplus en training voor alle 
vingers in allerlei posities in allerlei toonsoorten!  
(Uit hfst.15)

Mozart uitstellen als je boek acht uit hebt 
daar gaat het om in hoofdstuk 16 en 17. De 
voors en tegens worden uitgebreid besproken en 
duizend handreikingen voor repertoire worden 
gedaan. Bereid je student met ander repertoire 
op deze meesterwerken voor, zodat het een 
genot wordt deze stukken te gaan spelen. Een 
schat aan informatie die Bjor hier geeft. Put 
eruit zoveel je kunt!

Hfst 18 is een uitgebreide lijst van prachtige 
stukken die op allerlei niveaus aan het 
Suzukirepertoire toegevoegd kunnen worden.

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (Suzuki (alt)
viool en CML, Den Haag)
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De voorbereidingen van het piano duo concours 
waren, om te beginnen, goed.  Ze lieten je binnen, 
dan moest je in het publiek zitten en uiteindelijk 
mocht je ongeveer 10 minuten inspelen. Toen we 
echt begonnen en we nog niet aan de beurt waren, 
konden we het onszelf gemakkelijk maken in de 
kleedkamers en afwachten.  Ik had enorm naar 
deze dag uitgekeken, terwijl ik het super span-
nend vond. Later kregen we te horen dat van de 
acht duo's er vier duo's doorgingen! Alek en ik gin-
gen spelen en de vleugel klonk heel mooi. Uitein-
delijk gingen we door naar de Finale! De vreugde 
die toen in me zat was onbeschrijfelijk. Toen de 
vier duo's wisten dat ze door waren, hadden we 
één uur pauze. Toen konden we even happen in 
een café genaamd Nel en na 50 minuten waren 
we terug. Alek en ik begonnen en we vonden het 
enorm spannend.  Toen iedereen had gespeeld, 
liet de juryvoorzitter weten welke plaats we wa-
ren vanaf nummer vier tot één. (Trouwens: toen 
we de andere acht duo's zagen dachten we dat we 
op zijn best zesde werden of zo)... Maar uitein-
delijk wonnen we de 3de plek!  We kregen toen 
ook een prijs: die kregen de nummer één, twee en 
drie.  De nummer één mocht spelen op een jong 
talent avond van het Piano Duo Festival. Num-
mer twee kreeg een MasterClass en een tegoed-
bon van Broekmans & van Poppel. En de num-
mer drie (wij dus), kregen ook een Broekmans & 
van Poppel tegoedbon.  Kortom: Het Piano Duo 
Concours was SUPER leuk en Alek en ik hebben 
er enorm van genoten!

Misha Janssen

PIANODUO FESTIVAL CONCOURS

We hebben laatst meegedaan aan een piano 
concours! Een week voor het begon vond ik 
het al spannend. We moesten het opnemen 
tegen 7 anderen duo’s waarvan we er drie 
kenden. Jana Neplechovitsj, onze pianodo-
cent, was er ook. Alle duo’s mochten even 
inspelen en aan de vleugel wennen.  Toen ie-
dereen had ingespeeld en we gingen beginnen 
moest iedereen naar een kamertje achter het 
podium waar een tafel stond met een schaal 
koekjes, koffie en thee.  Misha en ik gingen 
als derde dus moesten we eerst onszelf ver-
maken. Er waren twee kinderen die twee jaar 
ouder waren dan wij, met wie we hebben ge-
praat. Maar toen wij eenmaal aan de beurt 
waren, werd het ineens heel spannend. Wat 
ik vreemd vond, was dat ik helemaal niet 
op het publiek lette. Maar het belangrijkste 
moest nog komen, want toen iedereen klaar 
was, moesten we nog een kwartier wachten 
tot er werd verteld, wie er zouden doorgaan 
naar de finale. Wat heel leuk was, was dat 
Misha en ik ook doorgingen! Maar vóór de 
finale gingen we eerst een hapje eten bij café 
Nel, samen met andere finalisten en zelfs 
de jury.  Later nadat iedereen had gespeeld, 
wat nog spannender was dan de eerste keer, 
moesten wij allemaal drie kwartier wachten 
op de uitslag. Misha en ik werden derde! We 
waren zo blij, dat hadden we totaal niet ver-
wacht.

Alek Janssen
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De Suzuki-methode of moedertaalmethode is ontstaan midden twintigste eeuw in Japan. Shinichi Suzuki 
merkte op dat elk kind zijn eigen taal spreekt, ongeacht waar het geboren is. Het leren spreken is een proces 
dat automatisch verloopt omdat elk kind dagelijks zijn taal hoort spreken in zijn omgeving. Na onnoemelijk 
veel pogingen om de klanken na te bootsen, lukt het een baby eindelijk om het eerste woordje verstaanbaar te 
laten horen. Een mijlpaal voor het gezin! 

Op dezelfde manier kan muziek aangeleerd worden. Elk kind kan muziek leren spelen op voorwaarde 
dat de omgeving zorgt voor de best mogelijke omstandigheden. Daarom wordt op jonge leeftijd gestart met 
de lessen en volgen de ouders van Suzuki-leerlingen de lessen mee. Samen leren ze ontdekken hoe ze mooie 
klanken uit een instrument kunnen krijgen.

Voor het eerst in België is het mogelijk een opleiding te volgen om Suzuki Guitar Teacher te worden. Deze 
opleiding wordt gegeven door Marylou Roberts uit U.S.A. en start in het voorjaar van 2019.

De opleiding is verdeeld in 5 levels, waarvoor telkens een examen moet afgelegd worden. De levels moeten 
in juiste volgorde gedaan worden. Nadat het diploma van Level 1 behaald is, mag een leerkracht starten met 
les te geven volgens de Suzuki-methode. 

Level 1 bestaat uit 120 contacturen, waarvan maximum 40 uur observatie is. De observaties van lessen zijn 
niet instrumentgebonden en mogen ook in het buitenland verricht worden. 

Levels 2-5 bestaat uit 100 contacturen, waarvan ook maximum 40 uur observatie.  Het hoger aantal 
contacturen van level 1 representeert het belang ervan en is nodig om de Suzuki filosofie en pedagogie 
voldoende te begrijpen en te absorberen.  

Andere voorwaarden:
• Het minimum aantal deelnemers voor de cursus is 7. 
• Elke deelnemer moet in het bezit zijn van het diploma Master in de muziek (of gelijkwaardig). 
• De spreektaal binnen de cursus is Engels. 
• De kostprijs voor de cursus is € 1400. Een extra € 100 moet betaald worden alvorens het examen  

 mag afgelegd worden. De prijs is exclusief reiskosten, overnachting, eten en persoonlijke uitgaven. 
• Elke deelnemer brengt een gitaar mee. Andere benodigdheden zijn schrijfgerief, cursusblok, Suzuki  

 gitaar boek Vol. 1 en 2 of hogere volumes al naar gelang het level dat gevolgd wordt.

De Teacher Training Course gaat door in Kasteel Borluut te Sint-Denijs-Westrem bij Gent. Dit prachtig 
“Wit Kasteel” ligt in een groene omgeving en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Op loopafstand 
bevinden zich winkels, restaurants en slaapmogelijkheden.

1 cursus bestaat uit 4 meerdaagse bijeenkomsten en een examen. De data voor 2019 zijn
 22 – 24 februari 2019  
 17 – 19 april 2019  
 16 – 19 augustus 2019  
 1 – 3 november 2019
 Examen: 22 en/of 23 februari 2020

Er is elke dag 6 tot 7 uur les. Tijdens de cursus komen volgende onderwerpen aan bod:
Suzuki Filosofie  
Studie van Suzuki repertoire  
Suzuki Pedagogie 
Ouder educatie/rol van ouders

TEACHER TRAINING VOOR GITAAR  
GAAT IN BELGIË VAN START IN FEBRUARI 2019!



Scott's corner

NURTERED BY INSPIRATION
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De discussie is al eeuwenoud, ‘Nurture’ of ‘Nature’. 
Ben je nou slim geboren of kun je intelligent worden 
door heel veel bijles. Talent voor muziek, is dat aange-
boren, of kunnen we als ouders ervoor zorgen dat ons 
kind het conservatorium cum laude afrondt? Deze 
vraag is niet zo eenduidig te beantwoorden. Wat wel 
onomstotelijk vaststaat, is dat de externe omgeving 
(lees ouders) een steentje kan bijdragen. Iemand bij 
wie zijn leven in het teken heeft gestaan van ‘nurture’ 
is dr. Shinichi Suzuki, de grondlegger van de Suzuki 
methode, oftewel de moedertaalmethode. We kennen 
allemaal het bekende boek over zijn leven Nurtered 
by Love. Ik raad het iedereen aan, die meer wilt weten 
wat de Suzuki methode is en hoe het is ontstaan. Er 
wordt in beschreven hoe Suzuki is opgegroeid, wat hij 
heeft gestudeerd, maar ook met aansprekende voor-
beelden, hoe hij les gaf aan kinderen. Het voorbeeld 
over hoe hij met ‘love’ een blinde jongen leert viool-
spelen, spreekt zeer tot de verbeelding. De meeste 
mensen zouden het vermoedelijk al lang opgegeven 
als deze jongen na een hele lange tijd de viool niet eens 
kon vasthouden, laat staan een noot spelen. Zo niet 
Shinichi Suzuki!

   Laatst bezocht ik voor het eerst met mijn zoontje 

van 4 jaar oud een kleuterconcert in het Concertge-
bouw van Amsterdam. “Kom, we gaan spelen” heette 
het en wow!!!! Wat was dat een leuk gebeuren! Toen 
het begon, zaten de kinderen op bankjes in concer-
topstelling. Stilletjes met vraagtekentjes in hun ogen 
vroegen ze zich af wat er komen zou. Op een kunst-
zinnige manier, maar wel eentje waarop de leden van 
Amsterdam Sinfonietta in de huid van de kleuters 
kropen, werd de aandacht van deze 4-5 jarigen ge-
trokken. Interactief betrokken de musici een voor een 
de kinderen bij de liedjes die ze leren zingen. Ouders 
horen ook bij natuurlijk. Spelend met hun instrument 
(viool, altviool, cello, contrabas) liepen de muzikanten 
door de zaal om ouders en kinderen te bewegen mee 

Verder zal elke cursist enkele individuele 
lessen en groepslessen geven met supervisie en de 
lessen van medecursisten observeren. Alvorens 
aan het examen mag deelgenomen worden moeten 
ook enkele schrijf- en leesopdrachten volbracht 
worden en moet er deelgenomen zijn aan een 
Suzuki Workshop naar keuze.

Wenst u zich in te schrijven? Hebt u nog 
vragen?  Contacteer Eveline Vaernewyck via 
suzukiguitarbelgium@gmail.com
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te zingen of te klappen op de maat. Dat hadden ze 
eigenlijk helemaal niet hoeven te doen. De liedjes die 
ze bedacht hadden, maar ook de muziek en deuntjes 
sloten echt helemaal aan op de belevingswereld van 
kleuters. Vanaf het begin van de voorstelling tot en 
met het einde raakten de kinderen geïnspireerd om 
mee te doen, of je een geboren muzikaal talent bent of 
niet. Iedereen komt los. Het begin was natuurlijk wel 
een beetje spannend voor de kinderen. Maar dat ver-
anderde snel. Het thema van spelen in de speeltuin, 
met rondlopende violisten, zingen over het zonnetje, 
dat schijnt en het maantje dat lacht, is een thema dat 
jonge kinderen aanspreekt. Erbij dansen, stampen 
met je voeten en klappen in je handen, dat vinden we 
allemaal leuk. 

   ‘Het zou me niet verbazen niet als er suzukido-

centen bij betrokken zijn’, dacht ik nog bij mezelf. 
Waarschijnlijk was het dat ik al onbewust twee Su-
zukidocenten herkende. Ik wist het niet zeker, maar 
gaandeweg dacht ik dat ik Suzuki viooldocenten Inki 
en Els herkende. Na het kinderconcert heb ik het 
thuis toch maar even voor de zekerheid uitgezocht. 
En inderdaad, Els Goossens en Inki Varga zijn leden 
van het Amsterdam Sinfonietta. Chapeau! Nu ik te-
rugkijk, herkende ik zelfs een Suzuki-stuk uit boek 1 
of 2.

   Dit kleuterconcert beveel ik iedereen van harte aan. 
Natuurlijke ook andere voorstellingen. Het zal jullie 
als ouders en kinderen inspireren. Muzikale inspiratie 
opdoen geeft energie en je beleeft er veel lol aan. En 
kinderen hebben niet eens door, dat ze muzikaal wor-
den geïnspireerd. Inmiddels hebben we het kaartje 
voor ons volgende kleuterconcert al gekocht. Get out 
there en ‘be nurtered by inspiration’. 

Een muzikale groet,
Scott Cheung (vader van Alyssa, pianoleerling van Heleen 
Verleur)
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