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Pinksterworkshop 2019 
                     

   

Beste leerlingen, ouders en Suzuki-docenten,    

Tijdens de komende Pinksterdagen wordt in Den Haag de 23ste 
Pinksterworkshop Viool georganiseerd. De  Pinksterworkshop is een driedaagse 
workshop voor leerlingen die volgens de Suzuki-methode viool leren spelen. 
Dit jaar zal de workshop op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 juni  2019 
worden gehouden. 

Gerenommeerde docenten met bijzondere workshops 
De unieke combinatie van lessen van gerenommeerde Suzuki-docenten uit het  
buitenland en workshops met Ierse volksmuziek, nieuw geliefd Zigeuner 
repertoire, de Music Mind Games en natuurlijk de danslessen van meester 
Gerrit maken de Pinksterworkshop elk jaar weer tot een groot succes. Veel  
leerlingen vragen zelfs om een extra dag of om nog een workshop in de herfst! 

Solo-optredens en slotconcert 
Elke dag zijn er verschillende concerten waarbij alle leerlingen hun goed 
voorbereide solo voorspelen. De laatste dag eindigt met een groots slotconcert 
waar alle leerlingen en docenten samenspelen en laten horen aan welke 
stukken ze tijdens de workshops hebben gewerkt.  

Een uniek evenement 
De ervaring leert dat de jonge violisten deze “Driedaagse” als een uniek 
evenement zien dat ze niet willen missen. Ze leren heel veel van alles wat 
geboden wordt. Ook ervaren ze de enorme diversiteit aan muziek en zien ze 
van dichtbij aan de meer gevorderde leerlingen wat ze zelf ooit kunnen 
bereiken. Bijzonder dat oud-leerlingen lang blijven terugkomen omdat ze 
dingen willen leren die elders niet geboden worden.... 

Bijgevoegd vindt u de Flyer met meer informatie over de Pinksterworkshop en 
het Inschrijfformulier. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen 
hebben, dan ben ik van harte bereid die te beantwoorden, per mail of telefoon. 

Met vriendelijke groet, 

Stieneke Poot 

svp.workshop@gmail.com 
tel 070-3503105 in de ochtend 
www.vioolles.info 

Vioolschool De Jonge Violisten 

Inschrijfformulier op pagina 15.
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Beste lezers,

Weer een Suzuki Nieuws dat vanuit allerlei perspectieven en vanuit allerlei instrumenten licht werpt op 
onze Suzuki community!

Een droevig bericht van het overlijden van een van Europa’s vroege Suzuki pioniers, namelijk Tove De-
trekoy uit Denemarken. Ik las over haar overlijden op Facebook. Haar collega Marianne Rygner heeft me 
toestemming verleend, haar tekst die ze daar publiceerde, ook in ons Suzuki Nieuws te zetten. U zult mis-
schien zeggen “we weten niet, wie het is. Waarom moet over haar in het Nederlandse Suzuki Nieuws iets 
verschijnen?” Domweg omdat we ruimer moeten denken dan tot het hek van onze eigen achtertuin. Tove 
Detreköy en haar man Béla Detreköy (die trouwens in september 2017 overleed) hebben beiden ontzettend 
veel bijgedragen aan de verspreiding van de Suzuki methodiek in Europa en hebben vele docenten tot Suzuki 
docenten opgeleid en vele generaties leerlingen tot mensen “met een mooi hart” opgevoed. Ik heb trouwens 
zelf de eerste twee levels altviool in Kopenhagen in het Suzuki huis waar Tove en Béla lesgaven, gedaan. Tove 
en Béla waren er op dat moment niet, want het was vakantietijd toen ik de cursus deed, maar de sfeer in huis 
en in de leskamers was heel fijn en warm. Ik geloof zelfs dat ik sliep in de kamer waar Tove normaalgesproken 
les gaf… De tijd gaat voort en met hun erfenis kunnen wij verder!

   En de altviool noemend… de Suzuki altviool community groeit… en er komt een mooie traditie op gang, 
de European Suzuki Viola Gathering (ESVG)… nu voor de tweede keer georganiseerd door Joanne Martin 
en haar man Peter King en Juan Drown en Mona Kodama uit London, dit maal in El Escorial. U leest meer 
over ons Spaanse avontuur verderop in dit Suzuki Nieuws.

Goed nieuws ook over de Suzuki gitaren: ook deze community is groeiende! De opleiding voor gitaar do-
centen is van start gegaan. Twee deelnemers klommen in de pen om daarover te berichten!

Gelukkig is er ook veel te lezen over de nabije toekomst, twee aankondigingen van Suzuki viool work-
shops, één in Den Haag met Pinksteren en één in België aan het eind van de zomervakantie.

De piano ontbreekt deze keer ook niet in het Suzuki Nieuws: Heleen schrijft over haar pianotrio’s voor 
kinderen!

En de vaste hoeksteen voor het Suzuki Nieuws is uiteraard Scott’s corner. Dank Scott, voor al je mooie 
verslagen, iedere keer weer!

De ALV vond op 3 maart j.l. in de studio van Liesbeth Bloemsaat plaats en daarin werd de volgende ver-
andering in de samenstelling van het bestuur goedgekeurd: Scott Cheung verlaat het bestuur en Jaap Delver, 
Suzuki docent blokfluit (en hopelijk binnenkort Teacher Trainer voor blokfluit!) komt het SVN-bestuur 
versterken. Scott heeft een bedankje gekregen op de ALV maar op deze plek mag het nogmaals herhaald 
worden: hartelijk dank voor je jarenlange inzet voor de Suzuki community! Scotts columns in het Suzuki 
Nieuws zullen gelukkig echter blijven verschijnen!

Intern overleg van het bestuur na de ALV heeft geleid tot de volgende taakverdeling binnen het SVN be-
stuur: Jaap Delver neemt de functie van secretaris over van Liesbeth Bloemsaat die gewoon lid van het bestuur 
wordt.

Rest me nog, iedereen die kopij stuurde te danken en iedereen die nog iets “halfs” heeft liggen aan te moe-
digen, het verhaal af te maken en op te sturen voor het volgende nummer van het Suzuki Nieuws.

Met muzikale groet,

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
(redactie Suzuki Nieuws)

VOORWOORD VAN DE REDACTIE
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natuurlijk allemaal heel jammer, want wat is nu het 
mooie van pianotrio spelen: je bent als pianist géén 
solist, maar ook geen begeleider. Je speelt samen, in 
een gelijkwaardige setting. En dat is heel fijn, voor 
iedereen. Want ook de strijkers vinden het bijzon-
der om nu eens samen te spelen met niet-strijkers! 
Hoe nuttig is het, als je je eigen draad kwijt raakt, 
om dan toch te leren verder te spelen en niet te 
stoppen? Veel beginnende pianisten zitten met de 
handen in het haar als ze een foutje maken. Als je 
regelmatig samenspeelt, ben je hier niet meer zo van 
onder de indruk. The show must go on, immers, 
niemand heeft er iets aan als jij stopt.. Als je als pia-
nist voor het eerst in een pianotrio bezetting speelt, 
moet je ineens rekening houden met twee anderen. 
Dat is niet altijd makkelijk. Maar wel heel leuk! En 
inspirerend.

Inspirerend, want:  
- het voelt als in een orkest spelen .. maar dan een 
mini-versie hiervan. 
- maar je hebt er maar drie spelers voor nodig. 

Dit is makkelijker dan een heel orkest optromme-
len. 
- het sociale aspect verhoogt de motivatie 
- het klinkt heel “echt”: bijna zoals op de cd.

 Afgezien dus van het feit dat het zeer motive-
rend en stimulerend kan werken voor de ‘gewone’ 
lessen, leren pianisten en anders spelers die regel-
matig kamermuziek spelen, sommige dingen “spe-
lenderwijs”, zoals: 
- rekening houden met twee anderen 
- tegelijk beginnen en eindigen 
- wie geeft het aan: fluitist moet bv ademen, cellist 
moet stok klaarzetten 
- tegelijk “ademen”  
- klankverhouding tussen de instrumenten 
- doorspelen terwijl de anderen uit de maat zijn 
- wat doe je als je de draad kwijt bent? 
- samen kiezen hoe je een stuk gaat brengen

Misschien zijn we het allemaal wel met elkaar 
eens dat het dus kwaliteit toevoegt aan de gewone 
lessen om regelmatig samen te spelen. Maar er een 
paar mogelijke obstakels op de weg. Ik noem twee 

Sommige mensen denken bij het woord ‘piano-
trio’ aan drie pianisten die samenspelen. Muzikan-
ten die al wat langer in het vak zitten, weten dat 
het hierbij gaat om een piano met twee andere in-
strumenten. Meestal zijn dit strijkers: viool en cello. 
Maar de viool of cello kan ook een fluit zijn, of een 
ander instrument.

Als je net begint met een muziekinstrument spe-
len, heb je veel om aan te denken. Je leert spelen met 
twee handen, soms totaal verschillende melodieën 
en bewegingen, zoals bij de Menuetten van Bach uit 
het boekje voor Anna Magdalena.. Bij piano leer je 
twee verschillende muzieksleutels decoderen. Qua 
motoriek en prikkels is dat veel.  Moeten we daar 
dan nog een instrument bijvoegen, en zelfs twee? 
Wat is daarvan de zin? Is dat niet te moeilijk? En: 
hoe zal dat klinken, met twee beginnende strijkers 
erbij? Wordt dat niet afzien voor alle betrokkenen?

Als pianist ben je vaak solist. Piano is een har-
monie-instrument, je hebt verder eigenlijk niemand 
nodig. Dat is juist fijn, misschien heb je vanwege die 
reden juist  voor piano gekozen. Immers: een piano 
in z’n eentje klinkt bijna als een heel orkest. Alle 
harmonieën van het symfonieorkest zitten erin, van 
laag tot hoog. 

Als je piano speelt, maar geen solist bent, dan 
ben je meestal ‘begeleider’. Als begeleider moet je 
zeer goed van blad kunnen spelen, want de meeste 
begeleidingspartijen hebben veel noten. Een begin-
nende pianist heeft het zwaar met begeleidingspar-
tijen. Want het zijn soms lange lappen van gebroken 
akkoorden, bewerkte of ongearrangeerde becijferde 
bassen (bv Vivaldi) die flink springen, of bewerkte 
orkestpartijen. De piano zou het “bedje” moeten 
vormen voor de strijkers om in te liggen.. maar het 
is niet eenvoudig een bedje te zijn terwijl je nog aan 
het worstelen bent met het lezen van zowel de viool- 
én de bassleutel, in één oogopslag. Hier wordt wel 
wat gevraagd van de oog-hand coördinatie! 

Als je niet begeleidt, maar een pianopartij van 
een pianotrio speelt, heb je het ook niet makkelijk. 
De meeste trio pianopartijen zijn zeer moeilijk, 
slechts haalbaar als je al vele jaren les hebt. Dat is 

PIANOTRIO’S VOOR JONGE MUZIKANTEN 
Heleen Verleur
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hindernissen die je zouden kunnen tegenhouden 
hieraan te beginnen:

1. je kent geen andere muzikanten in je nabije 
omgeving zeker als je niet bij een muziekschool les-
hebt, maar privé, is het soms lastig andere instru-
mentalisten te vinden. Privédocenten werken niet 
altijd samen met andere instrumentalisten

2. er is weinig triomuziek te vinden voor begin-
ners. Met name triomuziek waarbij de piano ook 
iets leuks te doen heeft. Bij heel veel beginnersmu-
ziek is de piano vooral ondersteunend en begelei-
dend, het bestaat grotendeels uit begeleidingen 
zonder melodie.

Moeilijkheden zijn er om overwonnen te wor-
den.Zeker als leerlingen je vertellen dat “trio’s spe-
len het leukste is wat er is!” een citaat van één van 
mijn leerlingen nadat hij aan de tweede Trio-dag in 
Amsterdam had meegedaan.

Hierna zal ik dieper ingaan op de twee moge-
lijke obstakels.

1. je kent geen andere instrumentalisten In Am-
sterdam is er de afgelopen jaren al een paar keer een 
Trio-dag georganiseerd door een aantal docenten, 
met viooldocente Monique Dowgwillo als aan-
voerster. De triodag is een soort snelkookpan voor 
triospel, want elk driekoppig groepje kreeg drie ver-
schillende lessen van drie verschillende docenten. 
De dag werd besloten met een concert van alle trio’s 
voor publiek. De laatste keer, op 12 februari 2017, 
werd de trio-dag georganiseerd met drie pianodo-
centen, twee fluitdocenten, drie viooldocenten en 
één cellodocent. Deze docenten zijn een mix van 
privédocenten, Suzuki-docenten en muziekschool-
docenten. Er deden in totaal 33 kinderen aan mee 
en er werden dus 11 trio’s gespeeld. Maar was nou 
als je trio wilt spelen en er is -nog- geen triodag? 
Als je nog geen andere instrumenten kent, zou je 
die kunnen proberen te vinden via ‘Social Media’, 
de Suzuki Vereniging of via docentenbanken van 
Epta, Esta of Facebook (bv Klassieke Muzikanten 
Platform). Je zou docenten in je nabije omgeving 
kunnen benaderen, met de vraag of zij leerlingen 
hebben die af en toe willen samenspelen. Of via 
briefjes op scholen en supermarkten. Waar een wil 
is, is een weg. In Nederland zijn enorm veel ama-
teurmuzikanten, dus waarom niet in jouw omge-
ving? Het is soms een kwestie van even zoeken. Ik 
raad wel aan -zo mogelijk- om de andere spelers in 

je buurt te vinden, of in de buurt van je docent. Dit 
is in verband met extra repetities handiger en mo-
tiverender. Als het eenmaal goed loopt, ga je name-
lijk op regelmatige basis met elkaar afspreken. Dan 
is het handig als jij en/of je kind niet stad en land 
hoeven af te reizen! Gewoon even een half uurtje 
samen oefenen helpt ook. Je spreekt af dat iedereen 
zijn of haar partij van tevoren oefent. Afspreken 
om samen te spelen heeft pas nut als je je partij héél 
goed kent! Want voor iedere speler die door je heen 
speelt, wordt het een beetje moeilijker om je eigen 
partij te blijven volhouden.. als je dit niet gewend 
bent dan word je namelijk vreselijk afgeleid, het is 
als het ware alsof er een soort -weliswaar mooie- 

Foto's: Aukje van Bezeij en Paul Bataille
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sirenes afgaan.. (Met dank aan fluitdocente Gerda 
Thorn voor deze leuke vergelijking). Intussen ga je 
toch onverstoorbaar door met wat je aan het doen 
was. En dat is precies het leerzame. Maar om je 
eigen partij te blijven volhouden, moet je deze wel 
eerst heel goed beheersen! Dat betekent goed oefe-
nen, ook onder begeleiding van je docent.

Dus na een aantal weken of maanden heeft ie-
dereen zijn partij geleerd.  Dat is een mooi moment: 
nu kan de eerste repetitie worden afgesproken. Wat 
je kunt doen, is dat de betrokken docenten met el-
kaar een ‘bondje’ vormen, waarbij de repetitie bij-
voorbeeld rouleert. Als je een trio met viool, cello 
en piano doet, kan het de ene keer bij de pianist in 
de les geoefend worden, de volgende keer bij de viool 
en de keer daarna bij de cello. Dit vraagt natuurlijk 
wel om een duidelijke communicatie, per mail al 
dan niet per telefoon. Je zou van tevoren een sche-
ma kunnen maken zodat iedereen weet wat, waar 
en hoe. Het prettige aan dit roulerende systeem is 
dat bij iedere repetitie de docent van het betreffende 
instrument extra aanwijzingen kan geven voor zijn 
eigen instrument. Over het muzikale aspect en het 
ensemblespel kan iedere docent wel iets zeggen, 
maar specifieke aanwijzingen die gaan over strijk-
richting of zuivere intonatie kun je als pianist toch 
beter overlaten aan de anderen. Dit gaat natuurlijk 
af van de gewone lestijd, maar dit is het toch dub-
bel en dwars waard: mijn eigen ervaring is dat de 
motivatie en het muzikale samenspel met sprongen 
omhoog ging als gevolg van deze sessies. Het be-
langrijkste bij deze repetities is de aandacht voor 
het samenspel, en last but not least: het plezier!

Ik kan je verzekeren: de allereerste repetitie kun 
je als docent even schrikken … en als beginnend 
triospeler trouwens ook. Een herinnering aan zo’n 
moment: het leek alsof er een atonaal stuk werd ge-
speeld, maar het waren gewoon drie kinderen die 
alledrie hun eigen tempo hadden.. ;-)

Na de tweede en derde poging klonk het al snel 
een stuk beter! Ze kregen in de gaten dat ze het-
zelfde tempo konden kiezen, en dat het dan ineens 
een stuk logischer klonk. Wát een leerzame erva-
ring: in de maat blijven spelen is dus echt nodig! 
Wat mij overigens opviel, was dat Suzuki leerlingen 
soms makkelijker de draad weer op kunnen pakken 
dan niet-Suzuki leerlingen. Zou dit misschien ko-
men doordat ze gewends zijn meer te luisteren dan 
te lezen? 

2. er is weinig triomuziek voor beginners  Er 
is weinig bladmuziek geschreven voor beginnende 
triospelers. Zelf heb ik een bescheiden poging ge-
daan het tekort aan speelbare beginners trio’s op te 
vullen: inmiddels heb ik 31 korte trio’s geschreven 
voor Young Players. Ik heb hierbij -als hedendaags 
componist- mijn best gedaan de muziek voor ieder-
een toegankelijk en niet al te moeilijk te maken, ech-
ter zonder al te veel concessies te doen. Ik hoop dat 
in de toekomst meer componisten de handschoen 
opnemen en trio’s gaan schrijven die toegankelijk 
zijn voor muzikanten die vanaf ongeveer een jaar 
les hebben.

Hoe heerlijk is het toch om met elkaar te com-
municeren, met muziek als taal. Op mijn website 
kun je via de website www.heleenverleur.org of on-
derstaande links de trio’s beluisteren:

https://bit.ly/2GY5Aju (trioboeken 1 & 2)

https://bit.ly/2SUhcLu (trioboek 3)

https://bit.ly/2Ddeitw (korte impressie 2e trio-
dag)

https://www.heleenverleur.org/recensies/ 

De drie trioboeken zijn uitgegeven bij Alfred 
UK, onder de titels “Piano Trios”, “More Piano Tri-
os” en “Even More Piano Trios". Ze zijn te bestellen 
via de Suzukiwinkel: bestellen@suzukiwinkel.nl of 
via de website van Stretta-music.nl.

Via deze link kom je direct bij de trioboeken te-
recht: https://bit.ly/2UblA5L 

De moeilijkheidsgraad van de trioboeken is op-
lopend. Ik heb meer trio’s geschreven die nog niet 
zijn uitgegeven. Als je meer hierover wilt weten, 
kun je me benaderen via heleen.verleur@xs4all.nl

Heleen Verleur
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In het vorige Suzuki Nieuws kon al gelezen 
worden over de Suzuki Gitaar Opleiding voor 
Gitaardocenten. Eveline (Belgische collega) en ik 
hadden het er meermaals over gehad en besloten dat 
“België” de opleiding zou starten. Eveline schrijft 
hierover in haar artikel in dit Suzuki Nieuws.

Ik ben het volledig met haar eens dat ze een 
geweldig mooie locatie had weten te vinden! We 
voelden ons “de koning te rijk” in dit mooie kasteel 
met zijn hoge ruimtes, de prachtige kroonluchters 
en het oude park rondom.

Eigenlijk zou ik moeten zeggen: “koningin”, 
want we waren met een heus vrouwen 11-tal 
aan gitaristes. Nu weet ik niet hoe dat met 
andere instrumentgroepen zit, maar voor de 
Gitaargroep is het behoorlijk uniek dat er geen 
mannelijke collega’s meedoen. Voor MaryLou, 
de Teacher Trainer, was het zelfs de allereerste 
keer in de vele jaren dat zij trainingen verzorgt.  
Afijn, mannen of vrouwen, dat maakt natuurlijk 
niets uit. Het was gewoon heerlijk om met collega’s 
uit België, Luxemburg, Duitsland en Nederland 
samen zo hard te werken en leren aan onze grote 
passie: goed lesgeven. 

Ook voor leerlingen die een les kregen was dit 
een bijzondere ervaring. Misschien een beetje 
spannend en onwennig, maar oh zo leerzaam! 
Zij gingen met nieuwe energie huiswaarts.  
In de zomer is het kasteel helaas niet beschikbaar, 
daarom zullen we naar Amersfoort uitwijken. 
Daarmee wordt meteen de drempel voor 
gitaarleerlingen van hier wel heel laag gemaakt om 
een graantje mee te pikken. Het is in eerste instantie 
een Teacher Training en geen zomerkamp (zoals 
het afgelopen jaar), maar we zijn volop bezig het 
één en ander zo te organiseren dat zowel leerlingen 
als gitaardocenten van elk level aan hun trekken 
komen. 

Dus Suzukigitaristen, schrijf alvast in je agenda: 
17, 18 en 19 augustus 2019 vrijhouden! Voor meer 
info: 06 19579015 of mailen naar 3jette@zonate.nl
 
Drieëtte Reesinck, Suzuki Gitaardocent Amersfoort.

GITAAR TEACHER TRAINING IS GESTART!  

Drieëtte Reesinck
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lessen als groepslessen werd onder andere gelet op 
houding, toon en samenspel. De kinderen herhaal-
den door middel van een “race car game”, “basket-
ball game” of vingerpopje zonder moeite soms wel 
tot twintig maal dezelfde maat, steeds lettend op 
het correct plaatsen van de pink of rechtop zitten 
tijdens het spelen. 

Na deze drie zonnige en intense dagen in Kas-
teel Borluut, hebben alle deelnemers enkel lovende 
woorden over voor MaryLou Roberts, de Suzuki-
methode en de organisatie van de Teacher Training 
Course. In april volgt voor deze (nu nog meer) en-
thousiaste groep gitaristen het tweede deel van de 
opleiding. Als alles volgens plan verloopt, zullen zij 
eind februari 2020 het diploma halen voor hun level 
en een eigen klas met Suzuki gitaar leerlingen kun-
nen starten of verder uitbouwen. 

Eveline Vaernewyck

Meer info over de Suzuki Guitar Teacher Trai-
ning via suzukiguitarbelgium@gmail.com

Dank aan Villamuze VZW, Gitaar Maar Waar 
VZW, TESIB VZW en alle deelnemers aan de 
opleiding.

Op 22 februari 2019 werd de eerste dag van de 
Teacher Training Course Suzuki Guitar goed en 
sfeervol ingezet met een ontbijt. De 10 enthousiaste 
deelnemers werden, nadat ze het prachtige interi-
eur van Kasteel Borluut in Sint-Denijs-Westrem bij 
Gent hadden bewonderd, verwelkomt door Wim 
Meuris en Machteld Van Geenhoven van TESIB 
VZW, de nationale Suzuki vereniging. Het be-
stuur van TESIB VZW vindt het belangrijk dat 
de Suzuki-methode in België wordt uitgebreid naar 
andere instrumenten naast (alt)viool, cello, dwars-
fluit en piano en gaf dus haar volledige steun aan de 
opleiding. 

MaryLou Roberts, die eerder die maand in Bra-
zilië en Ierland was om training te geven aan gita-
risten, startte meteen met “tonalisation”: een begrip 
dat dr. Shin’ichi Suzuki als volgt omschreef: “the 
ability to produce and recognize a beautiful, rin-
ging tone”. Zonder “tonalisation” kan geen enkele 
instrumentalist een muziekwerk, hoe eenvoudig of 
moeilijk het ook is, voldoende goed laten klinken. 
Voor de aanwezige gitaristen die nooit eerder een 
Suzuki-opleiding volgden, was dit meteen al een 
confrontatie. Hoe vaak luister je naar je eigen toon?

Tijdens deze eerste meerdaagse bijeenkomst van 
de opleiding werd al gauw duidelijk dat iedereen 
heel veel inspiratie zou opdoen om toe te passen in 
de eigen lespraktijk. MaryLou Roberts legde op een 
zeer kalme en duidelijke manier enkele basisprinci-
pes van de Suzuki-methode uit en verklaarde ook 
waarom de Suzuki-methode zo succesvol is. Haar 
“tips and tricks” om met gitaartechnische moei-
lijkheden om te gaan zijn onuitputtelijk en dankzij 
haar ervaring als Suzuki  guitar teacher in haar ei-
gen studio in Ann Arbor, Michigan, USA kan ze 
eindeloos voorbeelden aanhalen uit de praktijk.

Op zaterdag- en zondagnamiddag kwamen een 
12-tal jonge gitaristen uit Nederland en België met 
hun ouders langs om les te krijgen van MaryLou. 
Iedereen was benieuwd om te zien hoe de methode 
“live” werd toegepast. Tijdens zowel individuele 

KORT VERSLAG NA HET EERSTE DEEL VAN DE TEACHER 
TRAINING COURSE SUZUKI GUITAR
Eveline Vaernewyck
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The founder of the Danish Suzuki Institute, violinist and Suzuki pioneer, Tove Detreköy, passed away 
peacefully on December the 21st 2018.

With the passing of Tove Detreköy, Danish music life has lost a great and distinguished personality.

Born in 1925 in Aalborg, Tove began playing violin at the age of 6. At that time she was of course not a 
Suzuki student, however, in a photo where she played her violin, she very much resembled one !

After studies at the Royal Danish Conservatory of Music in Copenhagen with Professor Erling Bloch and 
others, Tove was assigned to the Conservatory as a teacher following her graduation in 1948. At this time, she 
also found her love, the Hungarian violinist, Béla Detreköy, and they married in 1950.

From 1959 Tove played in the Danish Royal Orchestra, but when Béla got a professorship in the USA in 
1967, the couple and their two sons moved to Bellingham in Washington state.

Here Tove experienced a group of violin children, who were taught by the Suzuki Method, and that 
caught her interest. Tove decided to go to Japan to study with Shinichi Suzuki himself. It became many study 
trips, and after returning from the USA to Denmark in 1972, Tove began as one of the first in Europe to 
teach children after Dr. Suzuki's "Mother Tongue Method". With great enthusiasm and determination she 
started students both in Copenhagen and Aarhus, supported by dedicated parent groups.

With Tove's natural pedagogical skills and her deep understanding of Dr. Suzuki's philosophy the stu-
dents quickly became very skilled. Five years after coming back to Denmark, Tove and Béla and a group of 
parents founded the Danish Suzuki Institute in Copenhagen.

When the European Suzuki Association (ESA) was established in 1980, it was quite natural that Tove 
and Béla were in the founding Committee, approved by Dr. Suzuki himself. And in 1990, when the Danish 
Suzuki Association (DSA) was founded, Tove and Béla were of course among the founders, too, and Tove 
was a member of the ESA Board as well as the DSA Board for many years. Later Tove and Béla became Ho-
norary Members of both the ESA and the DSA.

Tove and Béla were very close friends of Dr. Suzuki and his wife, Waltraud. In 1981 Tove invited them 
to Denmark and organised the second European Suzuki workshop in Elsinore. Here, Dr. Suzuki inspired 
teachers from all over Europe and Suzuki students. This workshop was of great importance for spreading the 
Mother Tongue Method in Europe.

Dr. Suzuki was so excited about the highly skilled Danish students, that in 1986 he invited the Institute's 
chamber orchestra to perform on a tour of Japan.

At the request of Dr. Suzuki Tove started the first Danish Suzuki teacher training course in 1982, and 
a multitude of teachers from both home and abroad (and hence their students) have benefited from Tove's 
musical empathy and her huge experience.

Tove was also a pioneer abroad: With her characteristic, tireless energy, she has helped establishing the 
first Suzuki teacher training courses in Finland, Iceland, Hungary and Poland, and she worked closely toge-
ther with the other European pioneers in Belgium, England, France, Italy, Germany and Sweden.

Een van de vroege pioniers van het Suzuki onderwijs in Europa, Tove Detreköy 
is onlangs overleden. Ik zag op Facebook deze mooie tekst van Marianne Rygner 
staan en heb haar toestemming gevraagd, deze in het Suzuki Nieuws af te druk-
ken. Hierbij:

TRIBUTES TO TOVE DETREKÖY 1925 - 2018 

Marianne Rygner
Photo by Zerlina Rygner
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At the Danish Suzuki Institute, Tove and Béla had a unique collaboration. Tove started the students as 
beginners, and Béla took over when the students were typically "out of the books". The results were so great, 
that Tove managed to reverse the widespread skepticism, which prevailed in the established music life against 
the Japanese teaching method, into great recognition and respect.

Over the years, countless Danish Suzuki students have been through Tove’s skilled hands, and many of 
these students have chosen to make their innate musical abilities their profession. Five concertmasters in the 
Danish Royal Orchestra and the Danish Radio Symphony Orchestra are students of Tove, in addition to the 
many who hold tutti seats in the Danish orchestras.

The students who have chosen other professions can - like the professionals - thank Tove for the great 
musical gift she has given them for their whole life.

Abroad, Tove was also a highly respected and treasured teacher who was invited to teach everywhere in 
the world. Like in Denmark she has inspired several generations of Suzuki students abroad and has had tre-
mendous significance for their musical and personal development.

In 2002, Tove and Béla were the first to be awarded the newly established "Danish Music Life Award" - a 
Grammy - with the justification: "Their importance to the Danish music life simply cannot be overstated". In 
2006, the couple received "Emil Holm's Award" as a tribute to their great significance to Danish music life. 
Most recently, Tove in 2015, well deserved, was granted "the Knight's Cross of the Order of Dannebrog" by 
Queen Margrethe 2.

When Béla died in September 2017, it was a huge loss for Tove. During the many years of happy marriage 
they had built up their life's work together, so it was very hard for her to do without her faithful companion.

Dear Tove, like Béla we will miss you so much. But all of us who have known you will never forget your 
idealistic commitment and your warm enthusiasm in spreading Dr. Suzuki's philosophy.

"To teach is to touch a life forever" – these words apply to both children and adults, and you have touched 
our hearts immensely and changed our lives. We will always be deeply grateful to you for this !

Marianne Rygner (Denmark)
Marianne Rygner FACEBOOK 16.01.2019



11 11

Omdat wij (onze dochters Mira en Senne, Marit en ikzelf) twee jaar geleden al meededen aan de eerste 
‘European Suzuki Viola Gathering’, (ESVG 2017) in Watford bij Londen, ontvingen wij voor de ESVG 
2019 bijeenkomst een vooraankondiging – lang geleden al, in mei vorig jaar. Er zouden net als vorige keer 
weer super docenten komen (uit IJsland, Spanje, Engeland, Canada, Japan, Hong Kong en vele landen meer). 
Onze dochters, Mira (13) en Senne (13) waren meteen enthousiast. Niet  alleen vanwege de workshop, maar 
vooral ook vanwege het feit dat het in El Escorial nabij Madrid in Spanje plaats zou vinden. Reden voor ons 
om ons aan te melden en af te wachten wat het ons zou brengen. Het was voor ons niet de eerste keer dat we 
mee zouden doen aan een workshop, als gezegd, we sloten ook aan in Watford, maar ook in Düsseldorf zijn 
we een 3-tal keer geweest. We zijn allen in september 2012 gestart, ook wij moeders, die na de aanvankelijke 
‘mama’-cursus zelf ook wilden blijven spelen. Bijzonder voor ons is dat we allemaal bij Liesbeth Bloemsaat 
op de viool zijn begonnen, Mira is na Watford bij de altviool gebleven. De rest stapte nu voor het doel van de 
altvioolworkshop tijdelijk over naar een vergelijkbaar, maar toch best anders instrument.

Naarmate de workshop dichterbij kwam, werden de meiden steeds enthousiaster. Tijdens de les werd er 
hard gestudeerd op de altviool. En uiteindelijk was het dan zover: op Valentijnsdag vlogen we naar Madrid. 
Een vroege vlucht, maar dat gaf niks, we hadden er zin in en om 11 uur stonden we in hartje Madrid, waar we 
de middag en avond zouden doorbrengen. Op vrijdag reisden we door naar El Escorial (een dorpje rondom 
een eeuwenoud klooster – google het, indrukwekkend om ook dat te kunnen zien), waar we het hele week-
einde zouden spelen en luisteren.

Op vrijdag middag begon het festijn: vanuit diverse plekken uit Europa kwamen de spelers, spelertjes en 
hun ouders. Met de play-in begon het allemaal echt, dat was indrukwekkend hoor, rond de 200 jongens en 
meisjes zien en horen spelen.

Na de play-in was er de eerste les: de meiden in hun ensemble, de moeders in ‘parent group B’. onder bege-
leiding van Monica Johnston uit Hong Kong werkten we aan ‘a beautiful tone, a beautiful heart’. Met elkaar 
speelden we meerdere stukken. Met nog niet zo ver gevorderde ouders ‘Twinkle’ en ‘May Song’. Wij konden 
ook een tweede stem en stelden voor deze toe te voegen. Monika vond het prachtig en zo werd het een mooi 
ensemblespel.

De docenten tijdens de ESVG 2019 bleken inderdaad super. Allemaal Suzuki docent, maar allemaal met 
hun eigen stijl, heel herkenbaar van de vorige workshops.

ALTVIOOL WORKSHOP IN EL ESCORIAL  
VAN 15-17 FEBRUARI 2019  

Boukje Heil

Play in tijdens ESVG 2019. Organisatie: Peter King, Juan Drown, Mona Kodama.
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Even inspirerend als twee jaar geleden in Watford was voor mij als docent ook dit jaar de European Suzuki 
Viola Gathering (ESVG) dit keer in El Escorial, Spanje. Wederom werd het georganiseerd door twee fan-
tastische Suzuki echtparen, namelijk (alt)viool docente en teacher trainer Joanne Martin en haar man Peter 
King en de Londonse viool- en altviool docenten Juan Drown en Mona Kodama. Weer ging ik er samen met 
mijn leerlingen Senne, Mira en hun moeders Marit en Boukje heen en weer kwam mijn man Edwin in hoe-
danigheid van strijkstokkenmaker mee, om strijkstokken te beharen, een lezing over de geschiedenis van de 
strijkstok te geven en eerste hulp bij viola-ongelukken te bieden. Peter King benadrukte meerdere malen in 
zijn speeches dat bij hem in de wetenschap aan de universiteit iedereen je voor gek zou verklaren als je zou zeg-
gen: volgend weekend ga je je geheel onbetaald volledig inzetten om een event met 280 deelnemers te helpen 
runnen; oh ja, reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening… dat zou volledig ondenkbaar zijn… bij ESVG 
hebben alle docenten zich wel zo ingezet, zo konden de kosten voor de deelnemers laag blijven. Uiteraard is 
dit niet te doen bij alle workshops waar je heen gaat om les te geven… onze schoorstenen moeten ook blijven 
roken, maar voor ESVG en de fijne sfeer die er heerst, heeft iedereen dit over! Viva viola!

   Ik had speciaal gevraagd of ik de jongste groep mocht lesgeven, die wens werd gehonoreerd. Om zoveel 
mogelijk mensen een kans te bieden, les te geven, kregen de zes groepen steeds van iemand anders les, iedere 
groep had drie repertoire lessen. Alleen bij de verschillende ensembles stond er steeds dezelfde docent voor in 
verband met de continuïteit. Tijdens dit weekend had mijn 1A-groepje van twaalf leerlingen drie groepsles-
sen, de eerste les werd gegeven door de Spaanse Rosa Ma Lorenzo Cuesta, ik had het groepje als tweede en 
de derde les werd verzorgd door Alina Voicu. We staken direct de koppen bij elkaar om af te spreken wie wat 
zou doen en ik stelde voor om bij elkaar in de les ‘mee te draaien’ zodat de kinderen niet per ongeluk twee 
keer hetzelfde zouden doen en ieder een ander teaching point zou behandelen. Rosa deed prachtige dingen 
met een klankschaal waar de kinderen heel aandachtig naar luisterden en veel warming up- en stokoefeningen 
met behulp van popmuziek die ze uit haar I-pad toverde. Alina heeft onder andere een mooi stokhoudings-
spelletje gedaan à la stoelendans met ouders in een kring met de ruggen naar elkaar, die de stok aan de punt 
vasthielden, de kinderen moesten steeds een goed stokhand maken en als Alina ging spelen moesten de kin-
deren rondjes lopen. Zogauw ze stopte met spelen moesten ze zo snel mogelijk een stok pakken en een mooie 
stokhand maken. Degene die geen stok vond, moest de altviool pakken en het volgende liedje met Alina mee-
spelen. Eén ouder ging dan eveneens uit de kring, zodat er altijd 1 stok te weinig zou zijn, enzovoort. Heel 
effectief om veel liedjes te herhalen!

   Mijn plan was ook om in mijn les ook de ouders echt bij de les te betrekken en ze niet alleen met hun 
schriftje op schoot aan de kant te laten zitten en af en toe toe te spreken. Maar ik had me wat voorgenomen: 

VIVA VIOLA – ESVG EEN RELATIEF NIEUWE, 
MAAR BLIJVENDE TRADITIE! 

Liesbeth Bloemsaat

Het leuke van deze bijeenkomst was dat iedereen verbleef op dezelfde locatie, waar we speelden, aten en 
sliepen. Dat droeg zeker bij aan de gemoedelijke sfeer die er heerst onder altviolisten. Uiteindelijk, tijdens het 
final concert, liever gezegd de Play-down, speelden er zo’n 200 alten met elkaar (wie weet zelfs meer, maar 
het was moeilijk tellen). Was de Play-in indrukwekkend, de Play-down was dat helemaal. Eerst begonnen de 
gevorderden, daarna de minder gevorderden, maar de eersten bleven wel staan om mee te spelen met de an-
deren. Heel indrukwekkend om circa 60 altviolen in totale harmonie ‘Humoresque’ te horen spelen. Uitein-
delijk deden ook de allerkleinsten mee: 200 x ‘Twinkle’ met verschillende ritmes! We hadden het niet willen 
missen. En de meiden waren zo onder de indruk dat ze nu hard hun best doen om nog beter te leren spelen.

Marit Groeneveld (moeder van Mira) en Boukje Hoog (moeder van Senne), leerlingen van Liesbeth Bloemsaat, 
Den Haag
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niet ergens mee laten klappen of met castagnettes tegenrit-
mes laten spelen, maar mee laten zingen! En dan is wel een 
stap, want velen zijn absoluut niet gewend, ook maar een 
noot te mogen of moeten zingen in de les. Na onder andere 
de Twinkle ritmes (spelend maar ook lopend en rennend vol-
gens de choreografie van Children’s Music Laboratory van 
Elena Enrico) en het Meiliedje deed ik met hun de tweede 
stem van French Folk Song uit het CML-curriculum. In de 
les liep het super goed, iedereen zong direct enthousiast mee 
– zowel de kinderen als de ouders: op ‘la-la-la’ zodat er geen 
taalprobleem zou zijn. Zelfs de choreografie, namelijk afwis-
selend soepele kattekrabbewegingen door de lucht maken en 
drie keer klappen op de lange noot lukte uitstekend (slechts 
1 ouder hield de kaken stijf op elkaar en deed niets mee: dat 
viel trouwens meer op dan dat ze wel had meegedaan en 
misschien een keer een intonatie- of coördinatiefoutje had 
gemaakt. Wat voor teken geef je met je armen over elkaar 
aan je kind?? maar dat terzijde). Uiteindelijk konden we het 
liedje zelfs tweestemmig doen in de les, de kinderen de eerste 
stem spelend op de altviool de ouders de mooie tweede stem 
zingend.

   Bij de teachers meeting waarbij we het programma voor 
het concert van zondag bespraken, vroeg ik of ik eventu-
eel French Folk Song met ‘mijn koortje’ op de tweede stem 
mocht doen! Tuurlijk! Leuk!… oeps, zou het wel lukken na 
1 korte ‘repetitie’ in die les en een dag later? Gelukkig kregen 
we in de korte inspeelrepetitie nog gelegenheid het één keer 
snel te oefenen met de leerlingen van de lagere Suzuki boe-
ken en twee docenten beloofden zich bij het koortje te voe-
gen op de uitvoering. Tijdens de Play-down was het zover… 
het voorlaatste liedje was French Folk Song… met Monica 
Johnston had ik afgesproken dat zij de spelende altviolisten 
zou leiden en vooral pianissimo zou spelen… een klein koor-
tje tegen rond de 200 altviolen, maar de balans was prima. De 
choreografie konden we er niet bij doen, want ik moest met 
de hand in de lucht de toonhoogte leiden, de klank was per-
fect! Een aantal docenten die in ons hoekje voor het podium 
met alle stukken stond mee te spelen, speelde ook nu mee… 
heel bijzonder en een ontroerend moment voor mij was, dat 
Helen Brunner (de grand old Suzuki lady van London) na 1 
toon doorhad, dat er een koortje stond, ze keek me aan, liet 
haar altviool zakken en zong spontaan uit volle borst met 
ons mee! Ik kijk de video af en toe terug en denk… ziezo, 
even dapper zijn, geloven in de capaciteiten van je groepje en 
jezelf en dan zet je zomaar iets nieuws, iets heel moois neer!

Liesbeth Bloemsaat, (viool-, altviool- en CML-docent, Den 
Haag)

Organisatie Joanne Martin met Boukje Heil

Lezing van strijkstokkenmaker  
Edwin Bloemsaat
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Iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Je neemt je voor om iets te gaan doen met het idee dat het goed is 
voor je kinderen. Bijvoorbeeld op muzikaal gebied. Ik stel me zo voor dat jullie als (fanatieke) Suzuki-ouders 
regelmatig op zoek gaan naar activiteiten of concerten. Het uitgangspunt lijkt me in elk geval goed. Zo waren 
wij een paar weken geleden aanwezig tijdens de finale van het Young Pianist Foundation (YPF) concours. De 
junior versie, ofwel de jongste categorie wel te verstaan. Het idee erachter was dat dit inspirerend kon zijn voor 
onze twee kinderen (zoontje en dochter van respectievelijk vier en elf jaar oud). Het YPF is een prestigieuze 
piano concours van hoog niveau voor getalenteerde pianisten in 4 leeftijdscategorieën tot 28 jaar. De jongste 
categorie is voor deelnemers van 14 jaar en jonger. Kinderen die al zeer gemotiveerd zijn op deze jeugdige 
leeftijd kunnen dus al meedoen. De avond ervoor zagen we toevallig op het Jeugdjournaal de drie finalisten 
van deze jongste categorie. Dat waren dus jonge tieners van een jaar of 13. Ze werden geïnterviewd en kregen 
vragen als waarom ze meedoen, hoe oud ze zijn, en hoe vaak ze oefenen. Als je met je kinderen achter de buis 
zit, hoop je dat ze er wat van oppikken (althans dit gold voor onze oudste van elf). Alle drie vertelden ze dat 
ze wel twee of drie uur per dag oefenen. Zelf vond ik het ook inspirerend en erg bewonderenswaardig. Stelt 
u zich eens voor, dat u zelf elke dag 3 uur iets doet wat u leuk vindt. Bent u überhaupt in staat om dagelijks 
3 uur lang een hobby te beoefenen? Ik vraag het me af. We zullen al snel zeggen, dat we daar geen tijd voor 
hebben. Maar los hiervan, is het in mijn ogen best uitzonderlijk als je op deze jonge leeftijd al zo graag iets 
doet. En dit geldt natuurlijk niet uitsluitend voor het bespelen van een muziekinstrument, maar ook voor het 
beoefenen van een sport of enige vorm van kunstzinnige vorming.

Ah fijn, zelfs zonder het jeugdjournaal, dachten we, dat het een goed en inspirerend idee zou zijn voor het 
hele gezin, temeer omdat we vrijkaartjes van onze lieve pianodocente hebben gekregen. Het was best een hap-
pening, want de finale vond plaats in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Als bezoeker was dat al een 
ervaring op zich. Voor de ‘zekerheid’ namen we de zitplaatsen helemaal achterin, al gingen we er vanuit dat 
onze jongste van vier jaar wel eventjes kon stil zitten. Hij is inmiddels ook al gestart met de Suzukilessen en 

Hoi wij zijn Senne en Mira, wij zijn in Madrid geweest om altviool te spelen. Er waren mensen uit wel 19 
verschillende landen! Toen we in het complex aankwamen verbaasde het ons hoe groot het was. Het leek net 
een hotel. In dat zelfde gebouw kregen we de lessen.

Vrijdag avond begonnen we met onze lessen – we mochten zelf kiezen naar welke we gingen, wij gingen 
naar een ensemble met Joanne Martin. Daar speelde we met heel veel andere kinderen twee nieuwe liedjes 
van bladmuziek: “Curly Hair” van Freddy Lang, gearrangeerd door Joanne Martin en een eigen compositie 
van haar, namelijk “E Minor Tango”. Er waren 4 stemmen die samen heel leuk klonken. Het stuk dat we ook 
op het eindconcert speelden, was een tango met een leuk ritme. Natuurlijk speelden we ook de Suzuki reper-
toirestukken op het concert.

Joanne Martin vonden we echt heel goed en ook de andere docenten die er waren, waren erg aardig en het 
was interessant om van andere docenten les te krijgen.

Tijdens het final concert vonden we het geluid van al die altviolen bij elkaar erg mooi. Mira speelde al alt-
viool en Senne is nu aan het twijfelen of ze altviool of viool wil blijven spelen. Kortom is het een erg leuke en 
voor herhaling vatbare ervaring.

Senne Hoog en Mira Buitinga (leerlingen van Liesbeth Bloemsaat, Den Haag)
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kan tijdens lessen best goed stil zitten. Niets bleek minder waar. Daarnaast beseften we, eigenlijk veel te laat, 
dat de YPF-kandidaten al bijna 14 jaar oud waren (wat ik hiervoor schreef is met de kennis van nu, achteraf 
helaas). In onze gedachten van ‘YPF junior’ hadden we kinderen van 10 jaar of jonger in ons hoofd. De drie 
finalisten speelden 2 stukken, waarvan een heel mooi en relatief kort stuk (“The Lark van Glinka/Barakiev), 
dat gaat over een zangvogel die zijn wijfje verliest, en een heel pittig stuk van Mozart (Concerto nr. 12 in A 
KV. 414) dat wel bijna een half uur duurde. Dat betekent dus dat je dan in totaal meer dan anderhalf uur 
moet stil zitten. Onze ‘wijze’ les is (tenzij je kind zelf Mozart heet), dat je zoontje of dochter van vier jaar oud 
dit niet gaat trekken. We konden van geluk spreken, dat hij het nog heeft uitgehouden, tot de eerste finalist 
zijn stukken had gespeeld. Het was prachtig! Vrouwlief en zoon vertrokken zodoende. Ik bleef over met mijn 
dochter van 11 jaar. Zij heeft het uitgehouden tot de tweede finalist zijn stukken had gespeeld, waarna ook wij 
zijn weggegaan. Met ons huidige inzicht kunnen we concluderen, dat het iets te veel van het goede is geweest. 
Het is altijd makkelijker gezegd dan gedaan om je je te verplaatsen in de schoenen van je kinderen.

Kinderen vallen en staan weer op. En zo doen wij dat ook als ouders. Toch kijken we op een positieve en 
leerzame manier terug naar deze les.

Met onze kleuter zijn we inmiddels voor een tweede keer naar het kinderconcert geweest van het Am-
sterdam Kleutersinfonietta in het concertgebouw. Het thema ‘Kom, we gaan spelen’ spreekt deze leeftijds-
categorie wat meer aan. Daarnaast kijken we uit naar het tweejaarlijkse Groninger Pianofestival, dat dit 
jaar plaatsvindt op 19 en 20 april in Groningen. Onze dochter doet hier graag aan mee. Verder is er nog 
de Suzuki Amsterdam Pianoday op zondag 16 juni in Amsterdam. Ongetwijfeld zullen er ook activitei-
ten zijn voor andere muziekinstrumenten, waar jullie docenten je in kunnen adviseren. Veel succes ermee! 

Een muzikale groet,

Scott Cheung (vader van Alyssa, pianoleerling van Heleen Verleur)

INSCHRIJFFORMULIER
Pinksterworkshop 8, 9 en10 juni 2019
Dit formulier inleveren bij Juffie Stieneke of opsturen naar
S. Poot, Riouwstraat 23, 2585 GP Den Haag.  
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het volledige inschrijfgeld.  
Dit formulier is dus geen automatische incasso. Graag zelf het passende bedrag overmaken.



ColofonSuzuki Nieuws is het blad voor leden en donateurs van de Suzuki Vereniging Nederland (SVN). De doelstel-
ling van de SVN is het bevorderen van het muziekonderwijs volgens de Suzuki-methode. De SVN is de Neder-
landse 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 via www.suzukimuziek.nl
(doorklikken naar Vereniging, Lidmaatschap) of via een mail aan 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 via een mail aan secretaris@suzukimuziek.nl.

Bestuur
Voorzitter  Karen Lavie
   tel. 023-5767656
   voorzitter@suzukimuziek.nl
Secretaris   Jaap Delver
   tel. 0346-262800
   secretaris@suzukimuziek.nl
Penningmeester  Martin Loose
   tel. 070-4400159 / fax-4400160
   penningmeester@suzukimuziek.nl
Lid   Monique Dowgwillo
   tel. 020-7072833
   monique@suzukimuziek.nl
Lid   Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
   tel. 070-4271412
   liesbeth@suzukimuziek.nl

DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS 15 MEI 2019


