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1. Level 5 Cello, Brendan Conroy
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It was on 31 August in Lyon.
The teacher trainers were Ruben Rivera and Chantal Latil.
The examiners were Ruben Rivera, Anne van Laar and Sarah Bethge.

2. Ook voor CML-Children’s Music Laboratory zijn weer nieuwe level (1) en level (2)
docenten geslaagd!
Van links naar rechts (achterste rij):
Monique Dowgwillo (1), Aviva Boissevain (1), Ingeborg Cneut (1), Elena Enrico (teacher
trainer), Lieve van der Plaetsen (2), Ans van Valkenburg (2), Marco Messina (teacher
trainer).
Van links naar rechts (voorste rij):
Catharina Colpaert, Charlotte Maes (2), Harold Debuschere (1), Liesbeth BloemsaatVoerknecht (CML-assistent)

Voorpagina
Lang geleden toen Niccolò Paganini de Europese podia veroverde en Frédéric Chopin een
muzikale strijd met Franz Liszt in de Parijse salons leverde, leefde in Frankrijk de kunstenaar
Jean-Pierre Dantan (1800-1869). Hij was beeldhouwer en zijn talent lag in het maken van
portretten. Hij portretteerde vele beroemde mensen uit de politiek (zoals Tellyrand en
William Douglas-Hamilton), uit de muziek- (Beethoven, Paganini, Verdi, Liszt, Berlioz), uit
de kunst- en de literatuurwereld (Victor Hugo, Balzac). Maar hij maakte niet alleen serieuze
portretten genaamd borstbeelden of bustes. Hij wordt ook als uitvinder van de sculpturale
karikatuur beschouwd. Je zou dit vandaag de dag 3D karikaturen kunnen noemen.
Op de voorpagina zie je enkele voorbeelden van zijn werk. V.l.n.r. Paganini, Liszt, Strauss,
Dragonetti, Berlioz, Moscheles.

DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS
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15 NOV. 2019

VOORWOORD VAN DE REDACTIE

De zomervakantie is voorbij, iedereen is, als het goed is, weer in het ritme van de regelmaat van
de lessen en de groepslessen. Sommigen hebben hun instrumenten tijdens de zomervakantie
niet aangeraakt, zijn nu dus eerst een aantal weken weer bezig hun speelconditie en
studeerroutine weer op te bouwen, anderen hebben in de vakantie juist lekker veel gespeeld.
Menigeen heeft ook nog een Suzuki workshop of -kamp meegemaakt en daar unieke
ervaringen opgedaan.
Hoe het ook zij, ik hoop dat iedereen een mooi en leerrijk muziekleerjaar tegemoet gaat en
wens iedereen veel succes met het regelmatig studeren, samen musiceren en leren en concerten
spelen. Hopelijk gaat iedereen ook tenminste een keer dit jaar buiten de eigen muziekcontext
op stap, bijvoorbeeld naar een ensemblemiddag, een workshop of een masterclass met een
andere dan de eigen docent en hopelijk gaat iedereen ook met regelmaat naar de concertzaal
om naar anderen te luisteren en passief van de muziek te genieten!
Ook in dit Suzuki Nieuws vinden we weer veel verslagen van leerlingen, die dingen buiten hun
normale lessenpatroon hebben gedaan, van wedstrijd tot orkestweekend en van workshop tot
spelen voor docenten tijdens hun Suzuki examens in het buitenland: veel dank voor al jullie
impressies en mooie foto’s!
Bijzonder blij ben ik ook met de verslagen van docenten, die nog niet eerder een bijdrage voor
het Suzuki Nieuws geleverd hebben! Heel veel dank, Ans, Anne Marie, Hanna, Heleen en
Martine, allemaal docenten, die zich op pad gemaakt hebben, om nieuwe dingen te leren.
Ans heeft gedurende twee schooljaren de docentencursus Children’s Music Laboratory
gevolgd, waar ze – zo valt te lezen – bijzonder veel nuttigs en waardevols heeft opgestoken.
Anne Marie is voor haar eerste level Suzuki Gitaar opleiding geslaagd en Hanna, Heleen en
Martine, die, net als ik, de nascholingsweek, de Re-Twinkle-cursus begin juli in Turnhout
hebben meegemaakt, doen daar verslag van.
Zeer onder de indruk ben ik van de jonge reporters Fenna (13 jr), Sophie (13 jr) en Stanne (12
jr), die hun docenten tijdens de workshop Flutes & Guitars at the Sea in Oostduinkerke aan
een interview hebben onderworpen en er een boeiend verslag van gemaakt hebben!
Anke heeft een recensie in de notendop – extreem kort, maar lovend – gestuurd en Scott
is zoals altijd als vader van nu inmiddels twee pianospelende kinderen van de partij in het
Suzuki Nieuws. Zeer interessant om over hun ups en downs nu al meerdere jaren te kunnen
lezen! Dank ook weer aan Zbigniew en Martin, die enerzijds de prachtige opmaak van het
Suzuki Nieuws verzorgen en anderzijds de verzending en het gesleep met postzakken op zich
nemen.
Ik ben blij, nog steeds de redactie te kunnen en mogen verzorgen en ben zeer verguld, als zich
voor het komende Suzuki Nieuws nog meer nieuwe schrijvers (kinderen, ouders, docenten en
teacher trainers!) en uiteraard ook de ‘vaste’ schrijvers een artikel over fotoreportage opsturen.
De nieuwe deadline is: 15 november!
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (redactie Suzuki Nieuws)
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IKUZUS WEEKEND IN SOMEREN
Christina Fuchs

Ik weet het moment nog dat Monique Dowgwillo me een geweldig nieuws vertelde, meer dan
een jaar geleden. Ze had contact gehad met een kerkje in Someren en mocht daar een optreden
plannen. Pssst, het was nog geheim, want de accommodatie moest ook nog geregeld worden, en
of dat tegelijk kon, voor zo veel mensen, dat was nog onduidelijk.
Het idee voor een orkest-, dan wel ensemble-weekend was geboren en kreeg meteen vorm ook.
De kinderen van het Ikuzus ensemble zouden hier een oefenweekend houden, met de
kinderen, de docenten en de dirigente het hele weekend aanwezig, en daarna optreden in de
kerk. Er waren mee Rieneke Weber: de dirigente, Gerda Thorn: dwarsfluitdocente, en Coutier
Rademaker en Monique Dowgwillo: viooldocenten.
Voor de maaltijden waren vrijwillige ouders ingedeeld, en Alette Rosing had zich opgegeven
als chefkok en organisator voor de maaltijden. Hoe organiseer je boodschappen en maaltijden
voor meer dan 50 mensen op een strak budget? Om zelf te koken, dat begrijp je. Alvast ter
geruststelling, het werd een culinaire ervaring met minstens 5 sterren! Zonder de ouderenploeg
achter de schermen, in de vaatwas-keuken, of vóór de pizza-oven zou dit niet hebben gewerkt.
De locatie was expres zo ver van huis gekozen dat de kinderen met de docenten en dirigente
(en sommige ouders…) een heel intensief muzikaal weekend zouden kunnen hebben. Muziek
stond op de eerste plaats, en ja, er was ook een zwembad voor de tussenuurtjes…. Omdat alle
kinderen ter plaatse bleven slapen, samen gingen ontbijten en eten ontstond er een bij zondere
dynamiek tussen de kinderen, en ook de ouders en docenten.
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Aankomst was op vrijdag avond, en ja hoor,
diezelfde avond was er al een repetitie van
anderhalf uur! Het weekend was ruim gevuld met
repetities, in grote en kleinere groepen, binnen,
buiten (!) en in de gangen als er geen andere
ruimtes meer vrij waren.
Intensief oefen je je eigen stem als je in een miniensemble zelf je stem moet bovenhouden, je niet
achter de anderen kan verstoppen, maar zelf de
noten, rusten en de inzet moet bepalen.
De kinderen, maar ook de docenten en dirigente
waren eigenlijk non-stop en tot de latere
avonduren bezig met repeteren, spelen, stemmen
bijwerken etc., een ongelofelijke inspanning voor
deze helden groot en klein! En toch bleef de sfeer
erg ontspannen, vrolijk en opgewekt. Duidelijk
werd dat muziek maken plezier geeft, ook als het
veel werk is!
Op een gegeven moment mochten we andere
instrumenten uitproberen, dat was bijzonder leuk
en gezellig. Het opgebouwde vertrouwen in de
anderen om je eigen instrument uit te lenen hielp
hierbij enorm en net zo goed het vertrouwen dat je
iets nieuws kon leren en niemand zou lachen als je
niet meteen een stuk uit boek 3 kan spelen.
Voor mij als ouder was het een geschenk om deze
dagen te mogen meemaken. Een heel bijzondere
ervaring en erg indrukwekkend, hoe het intensieve
en precieze repeteren tot een waanzinnig
professioneel concert in Someren heeft geleid.
Het Ikuzus ensemble werd meteen spontaan
uitgenodigd om daar in het komende jaar met een
Blazersensemble samen op te treden.
PS: De opnames van het concert hebben blijkbaar
ook daarvoor gezorgd dat het Ikuzus ensemble
op 14 september speelde op het Amstelveld in
Amsterdam .Ze brachten Schindler’s List en
Napolitaanse Tarantella ten gehore. Het klonk
prachtig!

Foto’s Aukje van Bezeij en Christina Fuchs
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Suzuki Vioolworkshop
Op 6 oktober viert de Accademia Filarmonica
haar 45-jarig jubileum!
Meld je aan voor de hele Suzuki
Vioolworkshop of kom luisteren
naar ons concert

Programma:
09:30 - 15:30 Suzuki Vioolworkshop: Marcusschool,
Mayadreef 1, 3563 XC, Utrecht
15:45 - 18:00 Concert/Receptie: ZIMIHC Theater Stefanus,
Braziliëdreef 2, 3563 CK Utrecht

Docenten:
Veerle van Gorp, Peter Nys,
Michaela Zirnbauer, Tim Kliphuis en
Lisa Jacobs

Voor meer info: suzukiworkshopnl@gmail.com

cnf
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Stichting Carel Nengerman Fonds

HET IKUZUS-ENSEMBLE UIT AMSTERDAM
OP ORKESTWEEKEND
Alette Rosing
Het Ikuzus-ensemble, dat bestaat sinds januari 2017 is van 19 tot en met 21 juni voor het
eerst op weekend geweest. Het ensemble staat onder leiding van Rieneke Weber en bestaat uit
fluit-, (alt)viool-, cello- en contrabasleerlingen van Gerda Thorn, Monique Dowgwillo, Coutier
Rademaker en Brendan Conroy.
Suzuki-ouders weten, hoe belangrijk en inspirerend het is om samen muziek te maken, maar
zij weten ook hoe lastig het kan zijn om hun kinderen betrokken te houden bij de groep waarmee ze muziek maken. Zeker als de kinderen wat ouder worden en school en sociale contacten
de nodige aandacht vragen. Een manier om dit probleem het hoofd te bieden, is het organiseren
van een meerdaagse workshop voor de groep. Het liefst een eindje bij de woonplaats vandaan.
Als moeder van twee pubers op cello en viool, heb ik gezien wat deelname aan zo’n evenement
kan doen. Ik was dus meteen een voorstander toen Coutier, Gerda en Monique aankondigden
een weekend voor het ensemble te willen organiseren. Graag deel ik de ervaringen van mijn
beide dochters en die van mij met jullie.
Daantje (16 jaar, cello) speelt in meerdere groepen en had al vaker een repetitie- en muziekweekend meegemaakt, waaronder het Cellofest in Ipswich. Zij verheugde zich vooral op het
samenzijn met haar leeftijdgenoten en zag de muziek als bijzaak. Ze vond het weekend “vet
leuk”. Als je met leuke mensen samen bent, dan maakt het niet zoveel uit wat je doet. Samen
heb je genoeg lol en het is ook fijn om elkaar beter te leren kennen. Al dat muziek maken is
best wel vermoeiend, maar het is ook wel weer leuk om te merken dat je in zo’n weekend zoveel
beter kunt worden. Daantje vond ook de begeleiders erg prettig en zegt: “we konden gewoon
ons eigen ding doen”.
Tip (14 jaar, viool) is wat minder avontuurlijk aangelegd en stond niet meteen te springen.
Toen ik besloot om mee te gaan voor de catering, kreeg ze meer zin.
Voor mijzelf is de betrokkenheid van ouders overigens één van de meest positieve aspecten van
de Suzuki-methode. Toch bleek ook voor Tip het sociale aspect minstens even belangrijk als
de muziek. Zij zegt: “Ik vond het weekend heel erg leuk: leuke mensen, gewoon gezellig, goede
plek en lekker eten. Het muziek maken was ook heel fijn omdat de sfeer zo goed was en het
was ook erg leuke muziek. Als je drie dagen achter elkaar ergens aan werkt, gebeurt er meer
dan wanneer je dat maar één keer per week doet. Ik vond het ook fijn om iedere dag met elkaar
aan het werk te gaan en het klonk heel mooi. Normaal vind ik optredens heel spannend maar
nu was ik helemaal niet zenuwachtig voor het afsluitende concert omdat we het met elkaar
deden en we zo goed waren geworden. Het leukste vond ik de bonte avond en dat mijn beste
vioolvriendinnetje nu toch in het ensemble blijft, omdat ze het weekend zo leuk vond”.
Als toekijkende moeder kan ik de woorden van mijn dochters alleen maar beamen. Bij de
eerste repetitie op vrijdag, toen iedereen moe was van een zware week aan het einde van het
schooljaar, moest ik mijn sceptische gedachten onderdrukken. Maar bij het eindconcert was
het de ontroering die ik nauwelijks de baas kon, omdat ik zag tot wat voor prachtig resultaat
deze jonge mensen waren gekomen door lekker samen te zijn, waarbij de focus fijntjes door de
docenten op de muziek werd gericht.
De laatste woorden zijn voor Harrie de Valk, de opa van Daantje en Tip, die toevallig woont
waar het weekend was. Na het concert zei hij namens de plaatselijke bevolking het volgende:
“Ik ben verbaasd dat zo’n jonge groep muzikanten al op zo’n hoog niveau kan presteren. Wij in
Someren verwachten daar in de toekomst veel van”.
Alette Rosing, moeder van Daantje en Tip, Suzuki leerlingen van Brendan Conroy (cello) en Monique Dowgwillo (viool)
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TURNHOUT RE-TWINKLING
Hanna Matthijsse
Foto’s Martine Littel

It was a privilege to attend the Re-Twinkling course in Turnhout, Belgium this past July.
Approximately 100 Suzuki violin teachers from all over Europe and beyond came together for
five days to share ideas and revisit the Suzuki philosophy, repertoire, and technique.
Organised by teachers for teachers, activities included morning group tonalisation, review of
study-points per book, approaches to repertoire and technique, question and answer periods,
talks on living the Suzuki philosophy, video resources of Suzuki’s lessons, group lesson
observation (with children), and playing together in orchestra. The workshop was curated
with great care; participants lodged, ate, and studied in a beautiful Catholic Boarding School
steps away from the “Grote Markt” in the town centre.
The atmosphere was collaborative. Esteemed guest teachers including Hannele Lehto (Finland),
Anna Podhajska (Poland), Veerle van Gorp, Wim Meuris, and Wilfried van Gorp (Belgium),
led discussions from a place of vulnerability, openly sharing both challenges and solutions
they have found as they apply the Suzuki philosophy when it comes to life values, careers, and
approaching the violin. There were also opportunities for an exchange of information from all
participants.
I left with many impressions, the most memorable of which are:
Variety in ages present: It was a joy to see teachers young and old, new and highly experienced,
thinking together and sharing ideas. For me, it is hard to think of another community where
practitioners from all age groups congregate to share the same process of work and reflection.
Together, we formed an interdependent team, benefitting from a collaborative and inclusive
multi-generational environment.
Variety in approaches to repertoire and technique: Guest teachers had different approaches
to teaching both the repertoire and technique. For example, there were several takes on how
to introduce vibrato, or where in the bow one should play the opening of Humoresque. While
this may seem obvious, the differences were at times quite stark and marvelously thoughtprovoking, which instigated questions I asked myself, such as: “Oh…I could try it that way?”
or “Why do I do what I do?”. We are all unique and therefore it is expected, and healthy, to
hold different of views when it comes to teaching strategies. Our community is made stronger
by valuing our differences as we, together, give our best and move towards cultivating a more
beautiful tone, greater warmth, and deeper musicianship.
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Bringing our best while keeping sight of our shared goal: Jeanne Jannsens, one of the first to
bring the Suzuki method to Europe, shared a vibrant few sentences just before the workshop
closed. We were all seated in the main hall, after spending the week discussing everything
from the finite details of how we cut our finger nails, how to talk to parents, bowings and
posture, through to Suzuki’s teaching philosophy. To paraphrase, she said “It doesn’t matter
so much, [whether] you hold the violin like this or that, or your thumb like this or that …

what matters is the humanity! How we meet our students, colleagues, families, and friends.”
And this was the spirit of the workshop! It is inspiring to be a part of a community that s
trives to become and bring up finer human beings through the study of music.
I would like to thank my colleagues who made the workshop so enjoyable as I hope to see more
of you in the future!
Best wishes for a great start to another year of learning,
Hanna Matthijsse, Suzuki viool docente, Amsterdam

RE-TWINKLE CURSUS VOOR DOCENTEN VAN
2 TOT 5 JULI
Heleen de Witte
Turnhout, Gezellig en leerzaam met ongeveer 100 Suzukidocenten.
We zaten in een oud klooster, wat nu een internaat is geworden. Prachtige locatie midden
in het centrum van Turnhout. Dinsdag 2 juli begon de Re-twinkle-cursus. De dagen zaten
gevuld met lessen, lezingen, film en samenspel. De docenten waren Wilfried van Gorp, Veerle
van Gorp, Wim Meuris, Hannele Lehto, Anna Podhajska, Yoko Hoshino.
Elke dag begonnen we in de concerthal. Waar we met z’n allen, dagelijks een Suzuki review
kregen. We begonnen, zoals de titel van de cursus al doet vermoeden met Twinkle. Lezingen
en lessen over bijvoorbeeld: Oudereducatie, body balance, posture playing, tonalization,
vibrato, linkerhand, rechterhand. Daarna volgden de teaching points per boek of stuk. Je kon
steeds kiezen uit 4 lessen van anderhalf uur. De dagen waren goed gevuld, van 9:15 uur tot
ongeveer 21:00 uur. Ik wilde graag bij alle docenten een keer de teaching point lessen volgen.
Observeren van de leerling groeplessen bij elke docent is gelukkig ook gelukt.
Zeer geïnspireerd kwam ik weer thuis. Vol nieuwe ideeën. Als er een volgende keer komt,
ga ik zeker weer naar de Re-Twinkle!
Heleen De Witte, Suzuki viool docente, Bodegrave, Middelharnis
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OP SUZUKI WEEKEND NAAR BAMBERG
27 T/M 30 JUNI
Fanny Durville
Donderdag
Samen met mijn dwarsfluit lerares Gerda Thorn en met twee andere leerlingen, Daya
en Milan, ben ik naar Nürnberg gevlogen. Daarna gingen we verder met de trein. Toen
we treinkaartjes wilden kopen deed de machine het niet goed. Maar het lukte uiteindelijk
wel om kaartjes te kopen voor de reis van Nürnberg naar Bamberg. Na een tijdje in de
trein zitten kwamen we aan in Bamberg. Toen we daar aankwamen was het heel warm.
We zochten een schaduwplekje op om te wachten op de Duitse Suzuki docent Karen Hamann
die ons kwam ophalen. We mochten bij haar slapen. Ze was heel aardig en heel gastvrij.
Toen we in haar huis aankwamen kregen we meteen een ijsje. Daarna gingen we naar het
zwembad. In de avond gingen we uit eten.
Vrijdag
In de ochtend hadden we het lekkerste ontbijt dat ik ooit heb gehad: een soort cruesli-brokken.
Daarna moesten we naar de muziekschool voor examens van de Duitse fluitjuffen. Wij waren
gevraagd om uit Nederland te komen omdat ze kinderen nodig hadden voor de examens.
Ik moest twee best wel lastige liedjes spelen voor de examens en ik kreeg les van twee Duitse
juffen in het Duits. Gerda ging voor mij vertalen wat ze zeiden. De juffen zijn allemaal geslaagd.
We gingen buiten lunchen en naar een hele mooie rozentuin. Er was daar een bruiloft bezig.
In de middag gingen we naar de workshop. Dat was in het muziekgebouw, een soort slot.
Aan de buitenkant zag het slot er heel oud uit, maar van binnen was het heel modern.
In de avond gingen we uit eten met alle juffen en meesters van de workshop.
Zaterdag
Zaterdag hadden we weer zo een lekker ontbijt maar Daya was toen helaas ziek en Gerda
OOK! Ze konden niet mee naar de workshop. De workshop duurde de hele dag. Milan en ik
leerden ook een Duits meisje kennen: Veronika. In de pauze speelden we met haar en leerden
haar in het Nederlands tot 10 tellen. In de avond kwam de Nederlandse Karen bij de Duitse
Karen eten.
Zondag
Op zondag was het concert van cellisten, violisten en fluitisten. Daya en Gerda waren
gelukkig weer iets beter. We speelden op het concert Twinkle met alle kinderen samen en
we traden ook per groep op. Na het concert gingen we naar een park om de lunchen. Daar
was een leuke plek waar je met koud water kon spelen. Toen gingen we met de trein terug
naar Nürnberg. Op het vliegveld hebben we souvenirs gekocht en daarna vlogen we naar huis.
Ik vond het een heel leuk en gezellig weekend.
Fanny Durville, 10 jaar, Suzuki fluitleerling van Gerda Thorn
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REPORTERS FENNA (13 JAAR), SOPHIE (13 JAAR) EN STANNE
(12 JAAR) INTERVIEWDEN HET DOCENTEN-TEAM VAN DE
WORKSHOP FLUTES & GUITARS AT THE SEA, OOSTDUINKERKE
Machteld van Geenhoven, Suzuki fluitdocente in België
Hoelang ben je al Suzuki leraar?
In 1999 ben ik gestart met de opleiding, in 2000 behaalde ik level 1 en in 2008 level 5.
Waarom organiseer je fluit workshops? Wat vind je er belangrijk aan?
Het is mijn inziens belangrijk dat kinderen en ouders de kans wordt geboden om ook les
te krijgen van andere leraars die dezelfde filosofie als achtergrond volgen. Het in aanraking
komen met kinderen uit andere landen en andere culturen draagt bij tot een verdraagzamere
samenleving. In deze veranderende en veeleisende wereld kan een internationale workshop
een belangrijk steentje bijdragen om het kind zelfvertrouwen te geven en om tolerantie naar
anderen aan te leren.
Hoe vond je het om Suzuki moeder te zijn?
Ik merkte hoe mijn kind veel vreugde beleefde aan het samen musiceren met andere kinderen.
Het oefenen thuis was niet altijd makkelijk. Dat kwam waarschijnlijk omdat ik zelf musicus
ben en dan ga je er te dikwijls vanuit dat het voor je kind kinderspel is om altviool te leren
spelen.
Waarom wilde je je dochter op Suzuki muziekles?
Jonge kinderen leren via de zintuigen, op latere leeftijd leren ze méér via het cognitieve.
Al wat je leerde via de zintuigen als jong kind, draag je je hele leven mee. Op 8 à 9 jarige
leeftijd met instrument starten (zoals in België gebruikelijk is), is rijkelijk te laat. Ik wilde
mijn kind laten starten op 4-jarige leeftijd en dat kon via de Suzuki methode.
Waarom vind je het belangrijk/leuk om op een Suzuki Workshop les te geven?
Tijdens een workshop kan je je leservaringen delen met andere kinderen, ouders en collega’s.

Delphine Dewald, Suzuki fluitdocente in België
Waarom vind je het zo belangrijk om op een Suzuki Workshop les te geven tijdens je vakantie?
Ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Ik denk vooral om nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe
kinderen, nieuwe ervaringen te maken, met collega’s samen te werken en omdat ik ook denk
dat het heel belangrijk is voor de kinderen. Ik zie bij mijn eigen leerlingen een ongelooflijk
verschil als ze naar hier komen in hun muzikale ontwikkeling maar ook in hun leven. In hun
ontwikkelingen als kindertieners. Maar ik vind het ook gewoon leuk om te doen.
Waarom vind je het leuk?
Omdat ik heel graag les geef. En als ik het tijdens de vakantie ook nog extra kan doen, dan
vind ik dat gewoon leuk!
Hoe oud was je toen je begon met lesgeven? Of ben je net begonnen?
Ik ben 10 jaar geleden begonnen met lesgeven, gewoon op de traditionele manier. De Suzuki
methode doe ik nu 4 jaar en ik heb op dit moment alleen m’n 2e level.
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Wat vind je het leukst aan deze workshop?
Het piratenspel van vanavond! Nee, nu serieus... het feit dat kinderen van overal komen: van
Engeland, Nederland, Spanje, zelfs Mexico en dat we allemaal samen muziek kunnen spelen.

Lieselotte Crols, Suzuki altviooldocente in België
Hoe vind je het om als Suzuki kind opgegroeid te zijn dat je nu zelf een Suzuki docent bent?
De geweldige ervaringen die ik als kind meekreeg van mijn Suzuki leraars wil ik meegeven
aan de volgende generatie.
Welke elementen van een workshop als kind vroeger, heb je meegenomen als Suzuki leraar nu?
Het samenspelen met verschillende instrumenten met verschillende niveau’s.
Wat vond je vroeger het leukst aan een workshop?
Les kunnen krijgen van een leerkracht die een andere taal sprak. We spraken elkaars taal niet
maar communiceerden via muziek.
En waarom vind je het NU belangrijk om les te geven tijdens een workshop?
De zomer vakantie duurt in België 2 maanden, wat best lang is. Een workshop plannen breekt
de vakantie en zorgt ervoor dat de leerlingen blijven musiceren.
Wat heb je uit de workshop "Fluiten & Gitaren aan Zee" persoonlijk gehaald waar je het nieuwe
seizoen nog aan denkt?
De samenhorigheid tussen de kinderen.

Eveline Vaernewyck, Suzuki gitaardocente in België
Waarom vind je het zo belangrijk om in de vakantie op een Suzuki-Workshop les te geven?
Omdat dat een gans andere sfeer is dan tijdens het schooljaar. En je hebt al die kinderen bij
elkaar en dat is echt heel uniek! Je bereikt veel meer met een leerling omdat je die elke dag les
kunt geven, je kunt echt naar iets toewerken. De zomervakantie is gewoon veel te lang en dan
mis ik mijn leerlingen en wil ik ze gewoon weer zien. Ik vind het ook heel erg leuk om nieuwe
leerlingen te leren kennen.
Geef je alleen jonge kinderen les of ook oudere kinderen?
Ja, ik geef ook oudere kinderen les maar op de traditionele manier.
Heb je vroeger altijd gitaar gespeeld?
Ja, ik ben begonnen op de muziekschool toen ik 9 jaar was.
Dat is best jong?
Ja, maar eigenlijk veel te oud, hè? Volgens Suzuki moet je veel eerder starten.
Hoe ben je eigenlijk op het idee van de Suzuki-methode gekomen? Of was je een Suzuki kind?
Nee, ik was geen Suzuki kind. Mijn dochter deed Suzuki pianoles en toen ging ik op zoek naar
Suzuki gitaar maar dat bestond in België niet. Ik ben het toen gaan zoeken en naar Ierland
gegaan om de opleiding te doen. Toen ik mijn eerste level haalde was ik de allereerste Suzuki
gitaardocent in België: jeeh! Dus mijn klasje is ook het allereerste klasje en van diegenen die
hier nu mee doen is Casper het langst op les. Hij begint in september aan zijn 4e leerjaar.
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Diana Dickerson, Suzuki flute teacher in England
Why do you like to teach at Workshops during your holiday?
It is a great opportunity to connect with the wider Suzuki community and exchange ideas
that improve all of our teaching.
What did you like especially with Flutes & Guitars at the Sea?
It is a good size, not too big, so everybody knows each other. It was great to see the guitars,
I haven’t had much opportunity to see guitars and really enjoyed it. I also liked, how close
to the sea the workshop was and it was great to see families having so much fun both at the
workshop and in their ‘relaxation time’.
What new experience do you take home, after this workshop particularly?
Shorter repertoire sessions on more specific pieces work well on a short workshop like this, it
was really rewarding to teach like this.
How was your feeling about being a Suzuki parent during a workshop? Did that influence you to
look different to parents of students nowadays?
I’m not sure I understand this question, but I certainly think my experience as a Suzuki
parent helps me in all sorts of situations, it makes me more empathetic towards what parents
have to achieve at home.
Do you sense any difference in playing, behaviour, talking etc with your students after a workshop?
My students are always really, really motivated after a workshop and often come to lessons
with new expectations of themselves.

Gerda Thorn, Suzuki fluitdocente in Nederland
Sinds hoelang geef je les volgens de Suzuki methode?
Nog maar 6 jaar en ik heb net m’n 4e level gehaald.
Waarom geef je graag in je zomervakantie les op een workshop?
Lesgeven is echt mijn passie. Tijdens een workshop is het geweldig leuk en boeiend om
andermans leerlingen les te geven en te inspireren en te merken dat je als nieuwe docent vaak
opeens zoiets als bijvoorbeeld ademsteun wél voor elkaar krijgt, doordat je dingen op een net
andere manier doet of zegt. De masterclasses vind ik het hoogtepunt van de dag en wil ik met
mijn eigen leerlingen ook vaker gaan doen. Het contact met de andere docenten vind ik ook
superleuk en gezellig, vooral ook in de avonden.
Wat inspireerde je het meest in Oostduinkerke?
Ik neem altijd leerlingen mee in de auto op weg naar een workshop en het extra contact dat
daardoor ontstaat, maakt het zo bijzonder. De zee en het strand zo dichtbij is fantastisch en
bijvoorbeeld samen een middag- of avondduik in de zee nemen en op een andere manier dan
fluitspelen, echt veel lol hebben met elkaar. Het geeft me een heel fijn en positief gevoel om
al die kinderen en hun ouders gedurende de dag samen met muziek bezig te zien. De puzzel,
body-percussion, het knutselen en het piratenspel waren de grote verbindende factor op deze
workshop: kinderen van 4 tot en met 13 jaar werkten en speelden samen.
Wat is het effect van een workshop op jouw leerlingen?
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Het versterkt hun vriendschappen en ze gaan er altijd ontzettend van vooruit. Het is op hun
beurt echt inspirerend om van andere docenten les te hebben en te merken hoe anders iets
gezegd of gespeeld kan worden. Hun aanpassingsvermogen groeit en daardoor groeien ze
zelf enorm. Ze staan na een workshop altijd totaal anders in mijn lesstudio: met een andere
leshouding.

Mattijs Louwye, Suzuki cello docent in België
Ben jij een Suzuki kind?
Nee, maar sommige aspecten van de Suzuki-methode kwamen wel terug zoals vanbuiten
spelen en de grote betrokkenheid van mijn moeder.
Waarom ben je aan de Suzuki opleiding begonnen?
In het 'traditionele' systeem van lesgeven voelde ik enorm veel gemis aan vaktechnische kennis
en inspiratie. De Suzuki-methode bood het antwoord op mijn vragen. Ook het enorme
voordeel van op zeer jonge leeftijd instrumentles te volgen sprak mij aan.
Welk instrument speelde je als eerste? Orgel of cello?
Ik ben op 4,5 jaar begonnen met celloles. Op 9 jaar begon ik met orgelles te volgen.
Speelde je als kind ook al orgel?
Ja, ik had het geluk dat ik direct met orgel kon beginnen zonder eerst piano te leren.
Wat vind je het allerleukst aan Suzuki lessen geven?
De groepslessen! Het plezier dat kinderen uitstralen door samen te spelen en hun vooruitgang
te zien boeken.
Waarom vind je het zo belangrijk om tijdens een Suzuki Workshop les te geven?
Omdat je op deze manier met andere invalshoeken kan kennismaken door de verschillende
leerkrachten en hun persoonlijke manier van lesgeven. Bovendien is het een unieke kans om
in de grote vakantie even op te warmen voor het komende schooljaar.
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Jaren geleden kreeg ik tijdens Teacher Training een Engels artikel van de hand van Suzukicellodocent Arnold Zelter uitgereikt. Omdat ik vind dat er waardevolle ideeën voor ouders
en docenten in staan om ‘herhalen’ spannend en succesvol te maken, heb ik het in het
Nederlands vertaald.
Jaap Delver, Suzuki blokfluit docent en Teacher Trainer blokfluit (Breukelen)

VAARDIGHEIDSTRAINING
VERVOLG VAN HET ARTIKEL UIT HET VORIGE SUZUKI NIEUWS

door Arnold Zelter
C. Ideeën om herhaling van hele stukken of zinnen te stimuleren.
79. Maak een grabbelzak met alle stukken in het repertoire van je kind. Gebruik het zoals
gewoonlijk, maar teken ook een smiley op de rug van het kaartje voor elke herhaling van het
stuk gedurende de week. Laat het aan de docent zien op de volgende les. Zo ook:
80. Gebruik je grabbelzak in combinatie met idee nummer 49 hierboven.
81. Maak een 'grafiek' om het aantal herhalingen van stukken te laten zien in het repertoire
van je kind. Eén kleur per melodie. Vul één vierkantje per 10x in (of per elke herhaling als
het een lange melodie is). Als alternatief,
82. Gebruik een grafiek om het werk van een week vast te leggen, gedurende een langere tijd,
en geef, als je dat prettig vindt, een kleine beloning op het eind.
83. Een andere suggestie was om een omgekeerde grafiek te gebruiken, waarbij telkens een
vierkantje weggehaald wordt.
84. Speel het met de CD/mp3!
85. Teken een grote, bladerloze boom. Koop of teken bladeren/vogels/bloemen enz. (of
verzamel echte bladeren) om hem ermee te versieren, waarbij elke decoratie een andere
waarde van herhalingen heeft. Probeer de boom gevuld te hebben in een bepaalde tijd,
bijvoorbeeld voor het begin van de kerst- of zomervakantie.
86. Begin een recordboek voor je kind. Noteer alle records.
87. Werk een review kaart uit met wisselende keren voor elke dag van de week.
88. Werk naar een uitvoering toe (concert of thuisconcert).
89. Ga op straat spelen.
90. Speel het met één of meer vrienden.
91. Laat een lange 'boom' groeien, van de bodem naar de top, beetje bij beetje.
92. 'Deuren openen'. Vergelijkbaar met een adventskalender, maar werkt volgens het principe
van de grabbelton.
93. Maak of bouw iets, stukje bij beetje, bijvoorbeeld een kroon en versier hem één voor
één met juwelen. Of brei een pen van een kledingstuk voor een pop, één pen voor 10 (?)
herhalingen.
94. Verkleden. Verkleed jezelf, of je kind, of beide, beetje bij beetje in bizarre verkleedkleren,
één item per 10 (of is dat te weinig?) herhalingen.
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95. 'De Grote Parade'. Je kunt een parade maken van auto's (papier of speelgoed), treinwagons,
mensen, dieren of poppen en er telkens één aan toevoegen als het kind bepaalde muzikale
opdrachten herhaalt.
96. De Grote Verdwijntruc. De meeste van de vorige activiteiten kunnen in omgekeerde
volgorde gedaan worden, bijvoorbeeld wagens wegnemen van een parade, mensen van een
orkest, noten van een stuk, bladeren van een boom, kenmerken van een gezicht, tot er niets
meer over is.
97. Vissen. Het principe is hetzelfde als de grabbelzak, maar dit gaat met een magneetje aan
het eind van een touwtje aan een 'hengel'. Maak papieren vissen (elk met de naam van een
stuk aan de binnenkant of op de rug) met paperclips aan hun mond. 'Vang' ze met de hengel.
98. 'Video'. Snij een venster in een stuk papier. Schrijf de namen van stukken (of nummers
voor aantal herhalingen) op een strip papier en schuif het tussen het venster en een ander stuk
papier dat als achtergrond dient. Het kind trekt het aan het middelste stuk papier en doet
de taak die op het 'videoscherm' staat vermeld. Je kunt snel vooruit spoelen, terugspoelen,
één frame tegelijk enz.
99. Laat je docent een verslag bijhouden van de herhalingen die je hem meldt. Mogelijk kan
hij ze op een non-competitieve manier voor ieders plezier laten zien. En dat brengt ons tot:

D. Ideeën om teamwork in verband met herhalingsdoelen te stimuleren bij leerlingen in
een groep.
Veel van het bovenstaande kan voor dit doel aangepast worden. Het is een goed idee om
dat te doen: a) om wedijver te ontmoedigen en b) om de wederzijdse ondersteuning tussen
leerlingen onderling te vergroten. Ze zijn eerder geneigd om er plezier in te hebben als
ze weten dat ze er allemaal mee bezig zijn, en speciaal als ze toewerken naar een gezamenlijk
doel. Zie bijvoorbeeld nummer 14 hierboven — 'Give a child a teacher'. Andere die
gemakkelijk aangepast kunnen worden zijn:
100. De grafiek van herhalingen. Er zou een groepsdoel kunnen zijn voor liedherhalingen
voor een periode. Elke week zou elke leerling zijn eigen herhalingen kunnen bijdragen aan
de grafiek, met zijn eigen kleur, of initialen op stickers. Misschien kunnen de groepsleden
zelf de doelen vaststellen. Op dezelfde manier zou:
101. Het 'teken en versier een boom' idee uitgevoerd kunnen worden door de hele groep en
de boomkaart zou elke week in de groaepsruimte opgezet kunnen worden.
102. Een ander idee was om een grote afbeelding te tekenen voor elke doelmelodie en ze op
de muur van de groepsruimte op te hangen zodat de kinderen ze kunnen vullen met hun
eigen stickers. Het doel zou moeten zijn om ze gezamenlijk te vullen in een week of twee.
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EINDELIJK EEN COMPLETE SUZUKI METHODE!
DANKZIJ CML (CHILDREN’S MUSIC LABORATORY)
Ans van Valkenburg
Ik maakte kennis met CML-Children’s Music Laboratory op een Suzuki dag, ik meen in
Amersfoort. Drieëtte Reesinck deed een choreografie met kinderen en ouders op Allegretto.
Als ik het met anderen over CML, dan hoorde ik geruchten als: "Het is een voorbereiding op
het instrumentale Suzuki onderwijs" gevolgd door "dan leren ze trompet spelen op een hele
verkeerde manier" en "de houding van instrumenten wordt alvast aangeleerd door mensen
die daar geen verstand van hebben". Wel, gerucht één is helemaal waar. Gerucht twee en drie
zijn klinkklare onzin. Wat is CML? Om een indruk te geven... zonder helemaal volledig te
willen zijn:
CML is onder andere een voorbereiding op het instrumentale Suzuki onderwijs.
Waarom "onder andere"? Omdat CML zowel vooraf, als parallel lopend aan het instrumentale
onderwijs wordt gegeven. En omdat het een op zichzelf staande complete en volwaardige
cursus is: je hoeft als kind niet persé ook een instrument te gaan bespelen, maar je hebt er
voor je hele leven veel aan. Net als bij het Suzuki onderwijs helpt de ouder het kind tijdens
de les en thuis, waar de spelletjes en liedjes herhaald worden.
En wat wordt er dan aan de kinderen geleerd? Hier een paar voorbeelden:
De Kortjakje/Twinkle ritmes worden aangeleerd met voor en nadoen. Auditieve voorbereiding
op het Suzuki repertoire: het repertoire wordt aangeleerd door het te zingen en daarop te
bewegen. Maatgevoel wordt hiermee ontwikkeld, en gevoel voor melodie. Bovendien leren
de kinderen hierdoor de structuur van de liedjes kennen. Tevens is het de voorbereiding
op het leren bespelen van een muziekinstrument. Voorts worden er 1001 oefeningetjes in
liedvorm gedaan met allerlei attributen, zoals ringen, stokjes, ballen, je eigen vingers: dit alles
om de fijne motoriek en de coördinatie te ontwikkelen. Dit is sowieso nuttig voor ieder kind,
helemaal los van het feit of je ooit een muziekinstrument gaat bespelen. Dit wordt op liedjes
gedaan die eveneens weer het gevoel voor melodie en harmonie ontwikkelen.
Nog een vast onderdeel in het CML-programma is het Toonladderliedje. Dat wordt (zoals
alles) spelenderwijs gedaan: We nemen een duik in het zwembad, ‘Splash’, en klimmen via
de zwemtrap omhoog het water uit. En we zingen daarbij de Do-toonladder, dan de Retoonladder, de Mi-toonladder enz. (Later zingen we ook de C-toonladder, D-toonladder,
E-toonladder enz). Zo wordt er een auditief fundament gelegd, waarop verder gebouwd
wordt met de majeur- en mineurdrieklanken, de cadensen en de intervallen. Met behulp
van de toontrappen kunnen de kinderen uiteindelijk zelfs op het keyboard Suzuki liedjes
begeleiden.
Halverwege het eerste jaar wordt er begonnen met noten lezen, los van het instrument.
Met behulp van “De Notenboom” worden hele noot tot en met zestiende noot behandeld.
Met ritmekaarten worden allerlei spelletjes gedaan. Uiteraard wordt alles in gezongen vorm
gedaan. Het liedje “Het Notenhuis” leert op speelse manier de toonhoogte van de noten. Dit
wordt vervolgens eveneens in een lange reeks van logische didactische stappen uitgebreid tot
iedereen perfect van blad kan lezen, zingen en spelen.
De nieuwe generatie Suzuki-/CML-kind heeft een muzikaal geheugen van hier tot Tokyo,
èn een leesvaardigheid die ver uitstijgt boven die van kinderen die in het reguliere circuit
muziekles hebben!
Los van de vraag of je kind ooit een muziekinstrument gaat bespelen, heeft alles wat je leert
tijdens de CML cursus levenslange waarde.
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CML is dus niet (alleen) een aanhangsel bij het instrumentale Suzuki onderwijs, maar een op
zichzelf staande waardevolle cursus: de kennis en vaardigheden die een kind ermee op doet,
daar heeft hij of zij zijn leven lang plezier van!
Intussen heb ik de twee levels gedaan en hoop in oktober in Almere een CML cursus te starten
voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar met hun ouders. Aanmelden kan via info@muziektuintje.nl
en meer info is te lezen op de website www.muziektuintje.nl
Ans van Valkenburg, Suzuki viool- en CML-docente, Almere
PS: De nieuwe teacher training cursus voor docenten (door Marco Messina en Liesbeth
Bloemsaat-Voerknecht) start in januari 2020! Meer hierover elders in dit Suzuki Nieuws!
Recensie / boekbespreking

HELEN BUTTERWORTH: GEMS FOR JUNIOR ORCHESTRA
VOLUME 1 EASY REPERTOIRE FOR YOUNG PLAYERS
Anke van der Bijl
In de jaren negentig van de vorige eeuw was ik dirigent van
het Gouds Kinderorkest. Het was een “elementair” orkest
voor jonge kinderen die nog maar net een muziekinstrument
in handen hadden. Spelers die het “elementaire stadium”
voorbij waren, stroomden door naar het Jeugdorkest. Voor
prille beginners bestond slechts weinig orkestmateriaal. Dat
betekende dat ik het meeste materiaal zelf moest schrijven.
De tweejarige cursus ensembleleiding en arrangeren heeft me
daar erg bij geholpen.
Vanaf 2000 kreeg ik het steeds drukker met mijn fluitschool
en met de docentenopleiding Suzuki fluit en is het orkest
overgegaan naar een andere dirigent. Helaas heeft het orkest
niet lang meer bestaan.
In 2016 heb ik opnieuw een jeugdorkest opgericht, dat inmiddels in alle opzichten is gegroeid.
Afgezien van het materiaal dat nog in mijn kast lag, hebben we samen met heel veel plezier
repertoire uit Helen Butterworths collectie Gems for Junior Orchestra gespeeld. Helen
schrijft bijzonder aantrekkelijke muziek, mijn fluitleerlingen zijn vrijwel allemaal ook heel
enthousiast over Gems for Flute Ensemble.
De orkeststukken zijn bedoeld voor strijkers (viool 1, 2, 3, altviool, cello en contrabas met een
ad libitum piano partij erbij) en leuk voor alle stemmen. De thema’s lopen door alle stemmen
heen, waardoor de orkestleden goed naar elkaar leren luisteren. Het materiaal is aangenaam
eigentijds en het repertoire bevat leuke muzikale verrassingen.
Wat vormgeving betreft is gekozen voor één muziekboek waarin zowel partituur als partijen
zijn gebonden. Voor mij was dat geen probleem omdat ik toch nieuwe arrangementen moest
maken aangezien ons orkest naast strijkers ook blazers heeft.
De orkestleden zelf zijn het meest enthousiast over de snellere delen, Intrada, Adam in the
Garden en Drunken Sailor behoren zeker tot hun favorieten.
Inmiddels heb ik ook deel 2 in huis, we hopen daar deze winter wat uit te spelen. Helen
Butterworth heeft me gemeld dat ondertussen ook een derde deel is gepubliceerd. Zodra dat
in de Suzuki winkel verkrijgbaar is, zal ik het zeker aanschaffen.
Tot dusver: Volume 1: Warm aanbevolen!
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Anke van der Bijl, docent en teacher trainer fluit, Gouda

TEACHER TRAINING GITAAR IN AMERSFOORT
Annemarie Timmer-Vroom

In februari ben ik begonnen met level 1 van de Suzuki Teacher Training voor gitaar die wordt
georganiseerd door Drieëtte Reesinck uit Nederland en Eveline Vaernewijck uit België.
MaryLou Roberts is onze docent, zij komt uit de Verenigde Staten. De eerste 2 sessies waren
in Gent, België maar deze keer was het in Amersfoort, 4 dagen lang ondergedompeld worden
in de wereld van Suzuki.
Iedereen arriveerde vrijdagochtend om ongeveer 9:30 uur en ik was blij om al mijn collegadocenten/leerlingen te kunnen begroeten. We zijn met 6 Belgische trainees, 2 Nederlandse,
1 Argentijnse en 1 Amerikaanse, allemaal dames en dat is best bijzonder! Rond 10 uur gingen
we van start met ons 3e trainings-‘weekend’ (van 4 dagen).
Ik ben de oudste beginner (level 1) met al 37 jaar ervaring met lesgeven op de ‘traditionele’
manier en het moet gezegd, dat ik in het begin best wat sceptisch was over het gitaarles
geven aan zulke jonge kinderen. De reden dat ik er toch mee wilde starten, was dat ik op
zoek was naar nieuwe inspiratie. Nou, die heb ik gevonden! Wat een ideeën en wat een leuke
manier van lesgeven! Inmiddels ben ik er helemaal van overtuigd dat gitaarles met zulke
jonge kinderen voordelen heeft en prima mogelijk is.
Drieëtte had veel van haar leerlingen weten te ‘ronselen’ om ons te helpen. We hebben veel
kunnen observeren en zelfs zelf al les gegeven. Velen van ons vonden dat best spannend, met
al die collega’s die op onze vingers keken maar we hebben ons er doorheen geslagen.
We leren niet alleen om op een andere manier les te geven, we moeten ook zelf hard werken
aan ons gitaarspel. Alle stukken die we in de les gebruiken, moeten we uit ons hoofd kunnen
spelen en we moeten precies weten wat voor vingers we waar gebruiken, hoe we dat doen
en waarom we dat doen. Omdat ook hier de tijd niet heeft stilgestaan, betekent dat voor
mij dat ik sommige inmiddels ouderwetse technieken moet afleren en nieuwe technieken
moet aanleren. Niet altijd even makkelijk als je vanaf je 11e op die ouderwetse manier hebt
gespeeld maar ook erg leuk, leerzaam en inspirerend.
Op zondag hebben we met z’n allen een rondvaart gemaakt door Amersfoort en zijn we
gezellig met elkaar gaan eten. Maandag was de laatste lesdag. We hebben weer genoeg om de
komende paar maanden over na te denken. In november is de laatste traingsronde en dan in
februari volgt het examen! En wie weet, ga ik dan door naar level 2?
Annemarie Timmer-Vroom, Suzuki-gitaar trainee
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MAXI SMIT SPEELT PIANO
Eva Andriani
Na de herfstvakantie van 2015 is Maxi begonnen met pianoles bij Jana Neplechovitsj. Hij was
toen net vijf jaar. Al voor zijn geboorte werd er elke dag thuis klassieke muziek gedraaid. Misschien is hierdoor zijn gevoel voor klassieke muziek gestimuleerd.
Als moeder wilde ik minimaal twee activiteiten buiten de schooltijd met hem doen. Dat zijn
muziek en sport geworden.
Op zo’n jonge leeftijd is elke dag oefenen eerlijk gezegd niet makkelijk. Zeker omdat beide
ouders geen muziekopleiding hebben gehad en ook geen instrument spelen. Het voor elkaar
krijgen van muziek oefenen thuis als onderdeel van de normale dagelijkse bezigheden is een
uitdaging. Ik vraag hem wel steeds om achter de piano te gaan zitten en de “verplichte” stukken
te oefenen. De ene dag gaat dit soepel en de andere dag wat minder. Hij gaat wel zelf makkelijk
achter de piano zitten wanneer hij wil experimenteren.
We maken veel gebruik van voorspeelmomenten. Dit is een soort uitgangspunt voor hem:
“Waar ga je dit jaar naartoe? Welke stukken zou je in een bepaalde periode moeten kunnen
spelen? Wat wil je dit jaar bereiken?” Dit pianolesjaar 2018/2019 heeft Maxi in totaal 16 keer
voorgespeeld en Suzuki Piano Boek 4, plus drie niet- Suzuki stukken gestudeerd.
Ook deed Maxi mee aan diverse muziekconcours en masterclasses. Een enkele keer zelfs in
het buitenland (dit beschouwen we als weekendje weg of vakantie). Hierdoor doet hij op een
leuke manier podiumervaring op, ‘meet’ hij zijn pianokunst en luistert hij uiteraard naar andere artiesten.
Maxi deed al drie keer mee aan De Muziekwedstrijd van Prinses Christina Concours. Twee
keer ontving hij een eervolle vermelding en de laatste keer de 2e prijs in de categorie 1 (4-8
jaar). Onlangs heeft hij ook meegedaan aan Piamore Pianoconcours in Groningen en kreeg
de 1e prijs in de categorie tot 8 jaar. Het laatste was Muziekconcours Amstelveen, hier mocht
hij een 2e prijs in de categorie tot 10 jaar ontvangen. Met gepaste trots nam hij deze prijzen in
ontvangst.
Meedoen aan optredens en concours levert mij wel de nodige spanning op. Naast mijn baan
zijn lessen begeleiden, hem blijven motiveren en de optredens regelen, kost wel energie. Streng
als ik kan zijn, hou ik Maxi voor dat als je voor iets hebt gekozen, je het gewoon moet gaan
doen. Doe je best en probeer zo goed mogelijk voorbereid naar de les te gaan. Maar het belangrijkste is dat hij geniet van zijn pianospel en de optredens.
Ik vind het trouwens belangrijk dat hij voor zijn optredens netjes gekleed is. Een klassiek concert geven is iets speciaals, dat doe je niet elke dag.
Amsterdam, juli 2019
Eva Andriani, moeder van Maxi Smit.
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REIS ROND DE WERELD MET 6 INTERNATIONALE VIOOLLEERKRACHTEN
GEORGANISEERD DOOR HAROLD DEBUSCHERE EN NELE DEVOS
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
In de muziekschool van Torhout vond van maandag 26 augustus tot en met donderdag
29 augustus een viool Suzukiworkshop plaats met als thema ‘Reis rond de wereld’.
Het internationale team van docenten bestond uit: Harold Debuschere (België), Katsiarina
Nekhaichuk (Belarus), Barbara Rehklau (Duitsland), Eva Belvelin (Zweden), Heidi Curatolo
(USA) en mijzelf als vertegenwoordiger van Nederland. Daarnaast stond ‘Franse Initiatie’
gegeven door Nele Devos en in de namiddagen dans door Joyce Osaer en sport en spel door
Veerle Dekeyzer op het programma.
Torhout, niet te verwarren met Turnhout, ligt niet ver van de kust en ook vlak bij Brugge!
Harold, die in dit Suzuki Nieuws in het verslag over de workshop van Lieve van der Plaetsen
al genoemd werd, organiseerde samen met zijn vrouw Nele Devos zijn eigen violenkamp in de
week na zijn gastdocentschap in Gent.
Concept van de 4 dagen: ‘s ochtends een collectieve opwarming van een half uur, dan 4 lesuren
van 45 minuten en na de middagpauze dans en sport en spel voor de kinderen en steeds een
vrije middag voor de docenten.
Ik nam deel als viooldocent, maar stond uiteraard ook met een zwaartepunt CML ingeroosterd,
voor de opwarming en voor het eerste lesuur. Vooral de opwarming voor ALLE deelnemers
van dit zomerkamp was een ware uitdaging. Dit behoeft enige uitleg: Dit voorjaar waren
Harold (die het eerste level van de CML opleiding gedaan heeft), zijn vrouw Nele en ik alle
drie in Faenza bij de Italiaanse CML workshop geweest. Harold en Nele waren daar voor
het eerst als ‘observers’ en ik voor de zoveelste keer als docent naast Marco Messina. Daar
waren zij – net als ik al jaren geleden – gegrepen en geïnfecteerd geraakt met een bijzonder
heftige, maar geheel ongevaarlijke virusinfectie genaamd CML-itis: deze keer was het het
openingslied van de workshop ‘Bridge of Music’, dat ons allen niet meer losliet en dat we graag
zelf tijdens de workshop van Harold met de kinderen en ouders zouden willen studeren en op
het eindconcert uitvoeren. ‘Bridge of Music’ is een lied van Elena Enrico dat door haar zoon
Francesco Cerrato gearrangeerd en georkestreerd werd, een lied met duidelijke musicaltrekjes,
een zeer meeslepende melodie, best ingewikkelde bewegingen en een nog ingewikkeldere
tekst… maar zelfs de Italiaanse driejarigen zongen uit volle borst mee en hadden aan het eind
van de workshop ook de bewegingen erbij onder de knie… wat zij konden, moesten wij toch
ook voor elkaar zien te krijgen! Eerste hobbel die genomen moest worden, was echter een
goede vertaling van het Italiaanse lied, dat gaat over de vreugde van een workshop met allemaal
kinderen en ouders die je niet kent, maar die gedurende de workshop dikke vrienden worden,
over het CML-principe van eerst zingen en de muziek door je lichaam en de bewegingen
ervaren, voordat je het gaat spelen op je instrument, van de samenwerking van ouder en kind,
die met elkaar muziek maken, zingen, klappen, dansen en muziek en muzikale structuren
leren begrijpen en van muziek als taal, die internationale verschillen overbrugt.
In het Italiaans passen tekst en muziek prachtig bij elkaar. Maar om dit naar onze toch wel
‘houterige’ Nederlandse taal om te zetten, was met dit lied een ware tragedie. Iedere keer weer
deze zomer zette ik tijdens de vakantie het liedje op, pakte mijn vertaling erbij en vijlde en
sleutelde… en kon maar niet tevreden zijn… het paste niet, het liep niet, de woordaccenten
lagen op de foute muzikale zwaartepunten… om hoofdpijn van te krijgen. Ik stond op het punt
om Harold te bellen en te zeggen dat we ‘gewoon’ de vier canons, die we in Faenza hadden
gedaan, zouden doen, die waren tenslotte ook erg leuk en uitstekend geschikt als warming-up,
maar uiteraard niet zo perfect passend bij de ‘Reis rond de wereld’ als de ‘Bridge of Music’: dat
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was daar helemaal geknipt voor. Maar het kwam goed: kort voor de workshop had ik een vorm
gevonden, die me zowaar tevreden stelde… nu nog inzingen op de soundtrack van Francesco…
maar het is geen “Reintje Vos” van 30 seconden, nee, het lied duurt welgeteld 3:20 minuten.
Zing dat maar eens aaneengesloten foutloos voor een opname… zonder knippen en plakken
in een professionele opnamestudio, slechts opgenomen met mijn IPhone en Shure-MV88microfoontje (zeer aan te bevelen!) en een app namens Motiv Audio (ook aan te bevelen!) en
dat op de ochtend van vertrek naar België. Dus ik had de wekker op 5:30 uur gezet en ging
vol goede moed aan de slag, want eindelijk was mijn vertaling in kannen en kruiken en liep de
tekst goed zingbaar. De lengte van het lied deed me echter bijna de das om, de ene keer klopte
er ergens een ritme niet, de andere keer herhaalde ik per ongeluk de melodie van het eerste
couplet bij het tweede couplet, de volgende keer was het rottige, maar o zo mooie chromatische
loopje niet zuiver geworden of haalde ik bij het transponeren van de melodie net de hoge noot
niet, dan weer hoorde je me te duidelijk lucht happen… om gek van te worden! Na circa 20
opnames en een paar uur later had ik eindelijk een versie gezongen, die duidelijk en zuiver was
en ook nog eens vrolijk en opgewekt klonk. De tassen met CML- en andere lesbenodigdheden
stonden gelukkig klaar en over de vioolstukken die ik met de verschillende groepen zou
kunnen doen, had ik ook al nagedacht: Harold had ons gevraagd, voor iedere groep “iets
extra’s” mee te nemen. Ik als fan van meerstemmig vioolspel (zonder begeleiding van de piano)
had voor verschillende stukken uit het Suzukirepertoire mooie tweede en derde stemmen bij
elkaar gezocht, onder andere uit het CML-curriculum (we zingen ook tweestemmig!), het
prachtige “Triobook” van Kerstin Wartberg (alle vioolboek 1 en 2 stukken zijn daar allemaal
voor 3 stemmen uitgewerkt) en uit de Suzuki “Duets for violins” (de twee laatste boeken zijn
verkrijgbaar bij de Suzukiwinkel).

Bridge of Music groep 2

V.l.n.r. Eva Belvelin, Heidi Curatolo, Katsia
Nekhaichuk, Barbara Rehklau, Harold Debuschere en Liesbeth Bloemsaat

Barbara Rehklau (helemaal uit het Noorden van Groningen) kwam me ophalen, zodat we
gezellig samen naar België konden rijden en Eva pikten we ook nog op op het vliegveld van
Brussel. Harold en Nele wonen landelijk en hebben een hemelse tuin aangelegd. Even later
kwam ook Heidi aan: we werden vorstelijk onthaald en zaten onder de vijgenboom in het
zonnetje onze programma’s op elkaar af te stemmen. De muziekschool van Torhout is prachtig
oud geel gebouw met een grote binnenplaats, waar in de pauzes lekker gerend en gespeeld
kan worden. De kinderen (leerlingen van verschillende Suzukidocenten in België en zelfs
twee Duitse kinderen levend in London) waren in landengroepen ingedeeld: ik kreeg USA
(laatste stuk boek 2 tot halverwege boek 4), Nederland (boek 1, tot Allegro), België (boek
1 tot Reintje Vos) en Notenland (de pre-twinklers voor CML). Ik heb met heel veel plezier
aan al deze kinderen lesgegeven, al zaten er een paar rare snuiters bij: sommigen met hevige
concentratieproblemen anderen met een ontembare bewegingsdrang, een jongen zelfs, die
normaalgesproken bij zijn eigen docente tijdens de groepslessen met z’n skateboard heen en
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weer mag rijden en op alles, maar dan ook alles commentaar of een bijdehand antwoord had!
Deze laatste zat in de groep USA (halverwege boek 4), dus moest ik een list verzinnen hoe ik
hem en de anderen kon laten samenwerken met een heel bescheiden en een beetje timide meisje
dat net aan boek 3, de Gavotte van Martini, zou beginnen. Gelukkig had ik de tweestemmige
versie hiervan mee… het A-gedeelte in de tweede stem is bijna een soort van canon, maar ook
net niet helemaal en de andere gedeeltes (B t/m F) zijn in de tweede stem structureel anders,
dus zijn de spelers hiervan ‘gedwongen’, goed naar hun bladmuziek te kijken en te spelen wat
er staat. Iedereen in de groep, behalve het meisje en ik, liet ik de tweede stem in de lessen met
me oefenen, en het meisje leerde de 1e stem in een mum van tijd. Zij kon goed noten lezen, in
tegenstelling tot het skateboardende ‘talentje’ uit boek 4, die eerst weigerde mee te doen, omdat
hij nauwelijks noten leest: ‘omdat ik zo goed ben, dat ik alles direct naspeel en van buiten
speel’. Dat deed mijn docentenhart pijn: ze zijn er dus nog, twaalfjarige Suzuki leerlingen, die
nauwelijks noten kunnen lezen. Inmiddels zouden alle docenten toch door moeten hebben,
dat leerlingen in ieder geval vanaf het moment dat ze ook leren lezen en schrijven, ook noten
moeten leren lezen en in staat moeten zijn, ook van blad te kunnen spelen, en niet enkele
en alleen van buiten! Het zijn verschillende muzikale vaardigheden, die parallel aan elkaar
ontwikkeld kunnen en moeten worden en parallel aan elkaar beheerst moeten blijven. Afgezien
van dit kleine incident, liep het echter zeer naar tevredenheid en de tweede stem groep klonk
uiteindelijk als een hechte eenheid, ook tijdens het concert, waar het bescheiden meisje een
solorol (met mij had) en de anderen de functie van begeleidingsorkest zonder vaste aanvoerder,
alle kinderen dus alert en in een andere rol dan normaalgesproken.

Eva, Heidi, Harold, Barbara en Liesbeth

Bridge of Music - Liesbeth en Harold

Terug naar de ‘Bridge of Music’… een aantal puberende skateboarders en aanhangende
vriendjes konden uiteraard de lol van het lied en de didactische zin ervan niet inzien en
mochten vanaf dag twee violen warming up met Heidi gaan doen… maar het overgrote deel
van de grotere leerlingen bleef bij Harold en mij om het lange lied in te studeren. Iedere dag
liep het beter en op de uitvoering moest ik zelf zowaar een traantje wegpinken, dat we dit met
elkaar in zo korte tijd voor elkaar hadden gekregen, iedereen deed vol enthousiasme mee en
zong uit volle borst mee: “Groot geschenk, de Bridge of Music, met m’n mama en papa”… en
de andere docenten hadden allen leuke extra muziekstukken gekozen, voor iedere smaak zat
er wel iets bij: onder andere fingerpatterns met begeleiding van de IPad gecomponeerd door
Eva Belvelin zelf, Barbara voerde de Csíki csárdás uit, Harold deed een deel uit een Vivaldi
concert dat niet in de Suzuki boeken staat en Nele begeleidde de kleinsten met haar gitaar, die
op muzikale wijze in deze vier dagen hun eerste woorden Frans hadden geleerd.
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In de middagen hadden wij als docenten steeds ‘vrij’, we zijn de eerste middag naar het strand
geweest en hebben zowaar een duik in het water genomen, de tweede middag zijn we met z’n
allen naar Brugge geweest en heeft Harold ons als de beste gids door de stad geleid en hebben
we heerlijke chocalades geproefd en ingeslagen en de derde dag zijn we op historische locaties
betreffende de eerste en tweede wereldoorlog geweest, een Duitse begraafplaats met beelden
van Käthe Kollwitz en in Diksmuide bij de “Dodengang” (loopgraven) en de “IJzertoren”:
4 dagen Torhout voelden als 8 dagen vakantie met vorstelijke verzorging en heel veel collegiale
gezelligheid… een perfect einde van de zomervakantie en een perfecte warming up voor het
eigen lesjaar!
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht, Suzuki (alt)viool- en CML-docent, Den Haag

TEACHER TRAINING CURSUS

CHILDREN’S MUSIC LABORATORY (CML)
VANAF JANUARI 2020
De Nieuwe teacher Training cursus Children’s Music Laboratory start in januari 2020 in de
studio van Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht in Den Haag!
De cursus is een combinatie cursus voor level 1 en 2 docenten en docenten die al hun CMLdiploma hebben behaald, maar hun kennis willen verdiepen en opfrissen. Marco Messina, de
teacher trainer, combineert de verschillende niveau’s op geniale manier. Ook de ‘oude’ docenten leren steeds iets nieuws.
De CML-opleiding voor docenten bestaat uit 2 levels (na level 2 ben je gediplomeerd CMLdocent) en bestaat per level uit 4 trainingsweekenden en een afsluitende workshop/examen.
Wie interesse heeft om de opleiding te doen of op de hoogte gehouden wil worden, kan een
mailtje sturen naar organisatie en CML-assistent Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht: liesbeth@
florisatus.nl en/of international@musicalgarden.it. Meer info: 06-15833282. Ook voor observatie van CML- lessen (of Suzuki (alt)vioollessen) zijn geïnteresseerden/Suzuki trainees
altijd van harte welkom op Plein 19-C in Den Haag!

HET OOSTERPARKCONCERT OP 1 SEPTEMBER IN AMSTERDAM
Monique Dowgwillo
Asta, Rouven, Tip en Juliëtte, wisten een prachtig optreden te geven slechts één week na de
vakantie! Ze hebben Greensleeves en Celtic Canon gespeeld, heerlijk buiten. Petje af voor deze
vier! (en dat heus niet door de wind!)
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PIANO’S EN VIOLEN IN DE ZOMERVAKANTIE IN GENT
Monique Dowgwillo

Van 19-23 augustus was er een
Suzuki workshop in de prachtige
stad Gent. Deze werd georganiseerd
door Suzuki piano docente Lieve
van der Plaetsen, maar er mochten
ook violisten komen.
Isabelle, vioolleerling uit Amsterdam, schreef er het volgende over:
“Het was heel leuk in Gent en we
hebben hele leuke dingen gedaan.
Ik had paar vriendinnen gemaakt,
we deden elke pauze met Floor
een dansje. We deden ook anderen
dingen dan viool, zo deden we dans
en gingen we ook veel zingen. Ik heb
ook een solo gespeeld en dat ging
een beetje mis maar we hebben het
wel weer opgepakt. We hebben een
heel leuk lied gemaakt bij Lydia,
het ging over alle docenten en daar
na over de week. En de Belgische
keuken was heel verrassend. De
Belgen waren ook heel aardig. Ik
heb er veel geleerd. Ik ga volgend
jaar weer: het was zó (bijna te)
leuk!!!!”
Hier wat Anna, 9 jaar en eveneens vioolleerling uit Amsterdam, erover schreef:
“Ik kwam aan en ik legde mijn rugtas op de grond neer we maakten een wandeling door de
stad in Gent de eerste dag. Als eerste ging ik naar Lydia, daar deden we veel met klappen en
dan had ik Michele en dat was buiten spelen dan de pauze en dan weer Michele. In de pauzes
deden de meisjes dansen en toen had ik kamermuzik met Harold en ik speelde met Hanna,
Zoë, Alice, Floor, Harold, Monique en Juliettë: we speelden het stuk tango to evora. Toen was
het middageten eerst had je soep, toen warm eten en toen het toetje. Ik verheug mij al op de
volgende workshop en Belgische wafels zijn zalig.”
En hier wat haar broer David, pianoleerling van Heleen Verleur, erover zegt:
“Het was in Gent super leuk en we hebben heel veel muziek gemaakt en ik heb van Nicolas
Diablo geleert en de meiden deden in de pauzes altijd dansjes maar daar heb ik niet aan mee
gedaan en het eten daar was erg lekker alleen het dessert vond ik niet altijd lekker en ik zou er
graag weer naar toe willen want het was er erg leuk.”
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Scott's corner

EEN TERUG- EN VOORUITBLIK

De Suzuki-methode, ook wel de moedertaal methode om muziek te leren, is met name
geschikt voor hele jonge kinderen om te starten met een muziekinstrument. Zo ook voor
ons zoontje van vier jaar oud die afgelopen schooljaar is hij gestart met piano. Zijn grotere
zus doet dit, zoals jullie weten, onderhand al heel wat jaartjes. Sommige kinderen zijn al
anderhalf jaar bezig als ze vier zijn, maar wij vonden het afgelopen jaar een goed moment om
te starten met hem. Waar onze dochter meer richting zelfstandigheid gaat na acht jaar les,
moesten wij als ouders weer even terug in de tijd. Hoe zat het ook al weer?
Immers, een Suzuki-ouder die zijn kindje van vier op muziekles stuurt, moet beginnen
met... het elke dag luisteren naar de CD van boek 1 en het oefenen van de Twinkles.
Als ervaringsdeskundige kan ik u mededelen dat dit een belangrijk fundament is, hoe saai
het oefenen soms ook is. En om het goede voorbeeld te geven, ben ik zelf ook maar weer de
Twinkles gaan spelen, alhoewel mijn echtgenote de Suzuki-moeder is die elke week met hem
naar de les gaat. Een belangrijke les die we hebben geleerd met dochterlief is het daadwerkelijk
vinden van de balans tussen discipline en spel. Aan de ene kant hebben we het ritme en de
structuur van het elke dag op een vast moment oefenen - Jullie weten wel, net zoals we op
vaste tijdstippen onze tanden poetsen, ontbijten en naar bed gaan, is het enorm belangrijk om
op geregelde tijden te oefenen. - Aan de andere kant, een vierjarig kind is en blijft een vierjarig
kind. Dat hebben we acht jaar geleden geleerd en zien dat nu weer. Het verschil met toen is
dat we het deze keer echt begrijpen. Concreet, het is duidelijk dat een jong kind niet elke dag
15 minuten goed geconcerteerd kan zijn en ook af en toe een beetje speels is: Ze gaan zich
achter de piano verschuilen, onder de stoel zitten in plaats van op de stoel, of ze rennen weg.
Geduld en een beetje laten vieren, mee doen en samen (geen piano) spelen, kan geen kwaad
op zo’n moment.
Ondanks alle ‘nieuwe’ uitdagingen was afgelopen jaar ook een jaar waarin we vonden dat we
veel geluk hebben gehad. In sommige opzichten voelde het alsof alles een stuk makkelijker
ging. De kleine die af en toe met de grote zus een gevecht aan gaat omdat ie wil oefenen,
precies op het moment dat zij oefent. Het herkennen van de liedjes en de drang om liedjes te
willen spelen die zus speelt en het neuriën van het Suzuki-repertoire, het lijkt wel of de liedjes
al een beetje in het kleine hoofdje zitten. We realiseren ons dat de eerste drie levensjaren van
ons zoontje eigenlijk al een soort van Suzuki-opvoeding zijn geweest. Het als 1-2 jarige mee
gaan naar Suzuki workshops heeft hier ook allemaal op een indirecte wijze aan bijgedragen.
Dit is het grote voordeel van het jongere broertje of zusje zijn in mijn ogen. Het is nog maar
de vraag of de komende zeven jaar ook zo gaan verlopen. We zullen het meemaken.
Ondanks dat we allemaal beter weten, is de zomervakantie voor velen van ons, toch ook
altijd een zomervakantie voor ons muziekinstrument. Als voorbereiding op het komend jaar
hebben we meegedaan aan de Summerschool in Bryanston. Waar vorig jaar de kleine nog mee
ging als rennende peuter, doet hij dit jaar mee als participerende kleuter. Het meedoen aan
een summerschool is in mijn ogen dan ook een hele goede voorbereiding. Tijdens zo’n weekje
summerschool (naast Bryanston, zijn er ook summerschools in Spanje, Zwitserland, of noem
maar op), zie je zo veel andere kinderen op muziekinstrumenten oefenen, dat het haast een
automatisme is dat je eigen kinderen ook gaan oefenen. Daarnaast is het een intensieve week
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met allerlei workshops, masterclasses en
groepslessen. Bovenal is het ook iets waar
kinderen naar uitkijken, veel lol beleven en
er leuke herinneringen aan overhouden.
Daarom zou ik het iedereen ook van harte
aanbevelen!
Ik wens jullie allemaal een succesvol en
muzikaal jaar toe.
Een muzikale groet,
Scott
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