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Van harte
gefeliciteerd!

Karin Lavie, teacher trainer fluit heeft
een jubileum gevierd: ze heeft 5 jaar teacher
training gegeven in Duitsland en daarbij al
een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe Suzuki
docenten opgeleid! Van harte gefeliciteerd
en veel succes gewenst met de verdere
trainingen!

Drieëtte Reesinck heeft alweer examen
gedaan voor Suzuki gitaar: nu is ze trotse
level 4 docent! Op naar de zwarte band,
Drieëtte, nog een level te gaan! Houd vol
en veel plezier gewenst met weer heel veel
mooie gitaarstukken!

DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS

15 MEI 2020
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VOORWOORD
Beste lezers,
De voorkant van dit Suzuki Nieuws roept het al: “OP NAAR BIEZENMORTEL”… uit
betrouwbare bron vernam ik dat er al rond de 60 aanmeldingen zijn, MAAR… je kunt
je nog aanmelden! Niet langer gedraald, leerlingen, ouders, gun jezelf en je kind(eren) een
prachtige muzikale ervaring en meld je aan!
Componeren, dat was een van de thema’s in het vorige Suzuki Nieuws… mijn leerling Reo
had toen nog een handgeschreven mini-liedje ingediend, maar keek over mijn schouder
mee naar “Butterflies in de wind” van Heleen Verleur met daarin de composities van
haar leerlingen. “Waarom ziet dat er zo strak uit, hoe kun je dat doen?”, vroeg hij mij.
Ik noemde het muzieknotatie programma “MuseScore” (gratis te downloaden) … en een
week later kwam Reo (9) al met zijn eerste probeersels op een USB-stick naar de les! Hij
en zijn moeder hadden het programma thuis direct op de computer gezet en hij was er vol
enthousiasme mee bezig gegaan, hij had gewoon zelf alles uitgezocht… nieuw document
maken, stemmen toevoegen, maatsoort, toonsoort, noten intypen etc. ik stond met open
mond te kijken naar zijn eerste digitale werk. De les ging uiteraard grotendeels op aan
het uitleggen van een paar extra functies en wat sneltoetsen van het programma, maar we
konden ook nog een print maken en zijn compositie zelf ten gehore brengen, want thuis
had hij alleen steeds de afspeelfunctie gebruikt en die klinkt natuurlijk heel ‘vierkant’ en
blikkerig uit de computer. In dit Suzuki Nieuws nu een van zijn nieuwste werken… voor
viool, altviool en cello… maar het kan uiteraard ook met twee violen en cello of nog anders
met drie violen gespeeld worden… een versie voor viool en piano is ook beschikbaar, want
met een paar muisklikken kun je de bezetting veranderen! Heel handig. Wie dus een versie
wil voor een bepaalde bezetting… stuur een mailtje naar liesbeht@violeren, dan sturen we
de passende versie op… want het is een heel vrolijk liedje geworden, niet te ingewikkeld en
toch heel fantasievol en charmant!
Voortzetting van jubilea dit jaar: Karin Lavie was uiteraard al vele jaren teacher trainer
fluit in Nieuw-Zeeland, maar in Nederland is ze nog niet zo heel lang terug… ze heeft
haar trainingsprogramma in Duitsland opgezet en heeft haar 5-jarig jubileum met een
workshop gevierd! Gerda Thorn komt met een verslag! Karin: van harte gefeliciteerd!!
Veel geluk gewenst verder en hopelijk mogen we nog getuige zijn van vele mooie jubilea!
Jana snijdt een ander thema aan… luisteren naar de Suzuki cd (en andere opnames) en
komt met een interessant artikel hierover. Ik hoop dat dit ouders, kinderen en collega’s
stimuleert om hun gedachten en ervaringen hierover te delen en voor een volgend Suzuki
Nieuws op te sturen!
Nog meer cd’s: zelf een opname maken… daarover bericht Gerda Thorn, die aan een
prachtig opnameproject met haar leerlingen deelgenomen heeft, samen met musici van het
Concertgebouworkest… ‘the sky is the limit’!
En niet te vergeten: Scott is ook weer vertegenwoordigd in dit Suzuki Nieuws en komt
weer met een nieuw spelidee voor het oefenen met een jonge leerling!
Veel plezier gewenst met dit Suzuki Nieuws!
Groet van de redactie uit Den Haag,
Liesbeth Bloemsaat
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“5 JAHRE SUZUKI-QUERFLÖTENPÄDAGOGIK
IN DEUTSCHLAND”.
WORKSHOP AKEN 4 EN 5 JANUARI 2020
Gerda Thorn
In 2015 is teacher-trainer Karen Lavie begonnen met de eerste groep Level 1 Suzuki fluit
docenten in Duitsland en sindsdien groeien de Suzuki fluitpraktijken in Duitsland en volgen steeds meer docenten de training. Alle reden voor een feestelijke workshop om het
5-jarig jubileum te vieren.
Direct na de cd-opnames met de Neflac ben ik vanaf Baarn met de trein naar Aken gereisd,
want het leek me niet fijn, om na zo’n dag terug naar Amsterdam te gaan en de volgende
ochtend alweer om 06:00 uur op te moeten staan, als ik nog het hele weekend zou moeten
lesgeven…
Ik had mazzel want alles sloot prachtig op elkaar aan en zo was ik al om 20:15 in Aken.
Even snel al m’n spullen in het appartementje gezet en heerlijk gegeten in een Italiaans
tentje om de hoek.
Op zaterdagochtend kon ik lekker lopend naar de repetitieruimte van het Sinfonieorchester Aachen. Zo luxe, dat we in die prachtige zaal mochten spelen en tevens gebruik mochten maken van alle ruimtes waar de musici uit het orkest normaal gesproken studeren.
Het weerzien van collega’s vind ik altijd zo bijzonder aan workshops. In de pauzemomenten
zoek je elkaar even op en praat je snel even de belangrijkste dingen bij. Maar inspirerend
is het zeker ook: collega Britta Roscher liet me vol trots zien, dat zij mijn huiswerkschrift
in het Duits heeft vertaald en verbeteringen heeft aangebracht. Ze vertelde, dat ze het in
de week na de kerstvakantie aan al haar leerlingen ging uitdelen: hoe leuk is dat? In de
app-groep met de Duitse collega’s regende het verzoekjes om het schrift bij haar te mogen
bestellen! En wat te denken van masterclasses: elkaars leerlingen les geven en inspireren en
in de pauzes de lessen nog even nabespreken: goud waard wat mij betreft voor alle partijen
en al helemaal voor de leerlingen.
Deze workshop was qua opzet anders dan anders: er waren zoals al gezegd veel masterclasses, solo-concerten, er konden nieuwe fluiten en piccolo’s uitgeprobeerd worden, we speelden met alle deelnemers Suzuki-stukken verpakt in orkest-arrangementen zoals bijvoor-
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beeld Rigoletto/Koekoek van Verdi of De Slavische Mars/Vuurvliegje van Tchaikovski en
meer van dat soort orkeststukken. Ook waren er net zoals vorig jaar weer yoga-lessen. En
terwijl ik de kinderen Music Mind Games gaf, deed Rieneke Weber iets soortgelijks met
de volwassen leerlingen.
Voor deze speciale feestelijke
feestelijke gelegenheid was er een spel met quizvragen en opdrachten
bedacht en uitgevoerd door Anke van der Bijl. De leerlingen werden ingedeeld in groepjes:
Nederlandse en Duitse kinderen door elkaar die ontzettend goed moesten samenwerken.
Heel erg leuk om te zien hoe snel het contact dan tot stand komt en ze bloedje fanatiek de
besten wilden zijn. Voor alle leerlingen waren er leuke prijzen. De volgende ochtend waren
de ouders aan de beurt om naar Anke te gaan: ze hield een lezing over “Studeren” aan de
hand van het boek van Edmund Sprunger “Helping parents practice”.
Nederland was heel goed vertegenwoordigd in Aken met leerlingen van Rieneke Weber,
Liduin Wachter, Cathrine de Mos-Starberg en ondergetekende.
Gerda Thorn, Suzuki fluitdocente uit Amsterdam
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Hier nog een paar kleine verslagjes door mijn leerlingen die mee waren:
Milan Bourdrez (11 jr)

Daya Ebbens (11 jr)
Ik ging met Milan en Odil naar Aken en het was super leuk! We huurden een huisje naast
een dokterspraktijk en het was heel grappig, want er was een dronken vrouw die de hele
tijd een beetje raar aan het doen was die avond. Maar voor de rest was het een hele leuke
vakantie! Ik speelde als solo-stuk Carnaval en mijn masterclass lerares was Ursula. Ze was
heel aardig. Geslaagd kamp! Groetjes Daya

Odil Suyling Smit (11 jr)
Het was heel leuk, want ik heb daar nieuwe fluiten getest en een paar weken later kreeg ik
zo’n fluit. Het was namelijk een fluitkamp en ik was met Milan en Daya. We zaten in een
appartementje waar het heel leuk was.
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Deze compositie van Reo Pramana (9 jaar) is hier voor viool, altviool en cello weergegeven.
Speel je piano en ken je een violist en wil je het spelen... wil je het met drie violen spelen... OF
met .....???? stuur een mailtje naar liesbeth@violeren.nl en Reo past de versie aan! Wie heeft er
zin een opname van zijn of haar uitvoering te maken... stuur maar op!!!
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SUZUKI WORKSHOP
BIEZENMORTEL 26 JUNI - 28 JUNI 2020
Beste ouders, leerlingen en docenten,
Wij zijn zeer verheugd en trots dat er van vrijdagmiddag 26 juni tot en met zondag 28 juni
2020 een meerdaagse Suzuki Workshop zal plaatsvinden in de prachtige Beukenhof in
Biezenmortel.
De Suzuki Vereniging ziet er naar uit jullie te kunnen verwelkomen op deze workshop. Mocht
u nog vragen hebben laat het ons dan weten via biezenmortel@suzukimuziek.nl
Namens het SVN bestuur,
Monique Dowgwillo & Gerda Thorn
Het docententeam

Tarieven

Viool

Tarieven na 20 jan’20

Juan Carlos Navarro (Spanje)
Wilfried van Gorp (België)
Peter Nys (België)
Johannes Lievaart (Nederland)

Accommodatie

Fluit
Margrét Stefánsdóttir (IJsland)
Karen Lavie (Nederland)
Blokfluit
Nancy Daly (Engeland)
Jaap Delver (Nederland)
Gitaar:
Carolina Folmer (Duitsland)
Drieëtte Reesinck (Nederland)
Andere docenten later te bevestigen.

Logies volw. 			
€50
Logies kind 8+ 		
€145
Logies kind t/m 7		
€110
(2x overnachtingen, diner, ontbijt en lunch,
onbeperkt koffie/thee voor volwassenen)
Lessen
Groepslessen 			
Korting 2e kind 		
Korting 3e kind 		
Pre Twinkle 			
Masterclass 			

€90
€10
€20
€50
€30

Docenten
Observeren			

€60

Sponsoring/Subsidie
We zijn op zoek naar sponsoren. Elk bedrag vanaf €50,00 is welkom.
We kunnen een advertentie of logo van een bedrijf in het workshop-boekje plaatsen.
Willen jullie allemaal eens nadenken of je iemand kent die we daarvoor zouden kunnen
benaderen zodat we het programma nog aantrekkelijker kunnen maken?

Inschrijving
Aanmelden kan d.m.v. het digitale inschrijfformulier op www.suzukimuziek.nl
Voor iedere aangemelde leerling dient er een verantwoordelijke volwassene te zijn.
Leerlingen vanaf 13/14 jaar mogen zonder ouder komen. Voor deze leerlingen zal er een
supervisor aanwezig zijn.
Vrijdag
16:00-18.00
18:00		
19:00		
21:00		

Aankomst
Diner
Play-in
Fun voor de 12+ groep

Zaterdag & Zondag
Groepslessen, masterclasses, soloconcert & samenspelen
Zondag
14:30-15:30 Slotconcert
Pre-Twinklers, Little Birds en jongere broertjes/zusjes
Dit zijn de hele jonge leerlingen tussen 3-6 jaar waarvoor wij, bij voldoende aanmeldingen,
een aangepast programma zullen aanbieden zoals bijvoorbeeld Music Mind Games of
Children’s Music Laboratory.
Masterclass
Voor leerlingen vanaf boek 3 bestaat de mogelijkheid om een Masterclass-les te krijgen.
De kosten hiervoor bedragen €25,00 per leerling extra. Er is een beperkt aantal plaatsen
hiervoor beschikbaar.
Soloconcert
Wij maken een selectie op basis van de inzendingen welke leerlingen op het soloconcert
kunnen spelen i.v.m. beperkt aantal plaatsen. Stukken uit alle boeken zijn welkom.
Een video van het stuk dat de leerling op het concert wil spelen (met begeleiding) graag
uiterlijk 25 april 2020 insturen naar biezenmortel@suzukimuziek.nl
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“ARE YOU STILL LISTENING TO THE CD?”
by Jana Neplechovitsj
Sometimes after I’ve been teaching a family for a while, I forget to ask the most important
question that needs to be asked from a teacher to a parent: “are you still listening daily
to the CD?”. The longer I teach a family, the less frequent this question is asked by me,
unfortunately, I’ve learned the hard way that I should be asking this as often as I can.
Some families find it difficult to keep playing the CD on a daily basis and although
they know that the teacher tells them to keep playing the CD, problems do arise. In this
article I will highlight the important and most frequent problems I hear of and also the very
simple solutions to these problems. Also, why playing the CD is still important, especially
when students move beyond book 1.
Let’s start with why it’s still important to play the CD. For the last eight years that
I’ve been teaching Suzuki piano I’ve noticed that the students that have kept listening to
the CD and the students that have not been listening have a significant difference in their
musical development. Weighing out the other factors (how much each student practices
and their different environments and characters) something significant has come to light.
There is a notable difference in understanding the natural sense of a musical phrase in
children that play the CD often (i.e. mostly daily) and the ones that play it rarely (i.e. less
than once a week). Of course my finding are nothing close to a scientific study.
It is important to note that students that come from a musical background (having
musicians as family members) or simply listen to a lot of good music plus the music they are
playing (the CD of the book they’re in and later books) also show a lot more individuality in
their playing, i.e. they are not copy-cat to the CD they hear on a daily basis. So not only do
students with a lot of passive listening develop a natural sense of musicality (especially when
relating to phrasing and a solid sense of pulse), but they are also becoming original players.
Quite surprising? Actually, this is quite natural.
In the beginning of course a student tries to copy the teacher and CD as much as
possible. Usually rather sooner than later, one finds out that this is quite impossible. After
all, we are all individuals and it’s quite hard to copy something or someone exactly. You have
to work double so hard to be able to do that and most
of us want to be individuals, especially in the society we
live in, so there is really not much to worry about. None
of my students play like the CD and they certainly
don’t all play the same way, even though they all have
the same teacher!
So what happens to a student who has a parent
that dislikes playing the CD on a daily basis? Well,
for starters, they have a harder time remembering the
songs, especially the review songs. Next, the student
starts to play rather slowly. Sometimes all the pieces
have the same tempo, the tempo that fits the student
best. Either everything sounds fast or everything
sounds slow. The pulse (heartbeat) of the piece is lost
and therefore the rhythms are often incorrectly executed. Some essential notes (flats and
sharps especially) are missing in the piece when a student brings it to their lesson. Now the
teacher starts to think… “perhaps my student isn’t listening to the CD…” And: “how do I
undo all these countless mistakes, already practiced at least fifty times!?”
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It’s important to understand and be compassionate to the parent who doesn’t think
the CD is important or gets irritated by having to listen to it on a daily basis. After all, my
student isn’t the only family member in a home. And music can take up a lot of family space.
Some of the things I often hear from parents about the CD are:
1. “Listening to the same music every day is boring to me”.
2. “I don’t believe that listening to the CD is going to help my child become a better

player.”
3. “Playing the same version of a song will make my child a copycat.”
4. “It’s unnatural to play the same music over and over again.”

My hope is that the previous paragraphs have illustrated a bit of the importance of
listening to the CD. Now I hope to show you how easy it is to keep everyone happy and at
the same time keep implementing the CD at home.
1. Put the CD on at a time when only your child and the parent who is doing the

lessons can hear the music. Ideally this is either in the morning routine or in the
evening routine.
2. Keep the CD at a very low volume. If you can hear it outside the room it’s playing in,

it’s too loud. It should be a soft background, rather than a clear foreground sound.
3. It’s a good idea to buy a separate CD player for your child’s room.
4. In addition to playing the CD of the book your child is in now, you should be

already playing CD’s from later books. This will ease the learning of these pieces
greatly.
5. Please play also music in the house that you enjoy, be it pop music, Indian music or

other classical music.
These solutions are simple enough to implement in the busiest of family routines. But
most importantly, please be in touch with your teacher if the CD isn’t happening for any
reason at all. After all, hearing the music you are playing is one of the central pillars, one
of the foundations of the Suzuki Method. Please don’t hide behind guilt or other feelings,
keep the conversation going.
As an example of traditional teachings, I found that I learned pieces the quickest and
with the most joy when I had already heard a piece many times and already loved them for
it. One of my teachers at university once said something that still rings true to my ears: “that
what you do on a daily basis is what you will love”. For a child listening to the same music
over and over again should not be irritating if the listening is implemented in a nurturing,
not intrusive way. Children and actually many adults, including me, like repetitive actions
because it can bring comfort.
Jana Neplechovitsj (Suzuki piano docente, Amsterdam)
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OPROEP VAN DE REDACTIE
Het Suzuki Nieuws is een blad voor Suzuki leerlingen en ouders van alle instrumenten,
maar het is ook voor Suzuki docenten in opleiding en docenten die de gehele opleiding
afgerond hebben en uiteraard ook voor teacher trainers, kortom voor iedereen die
bij het musiceren naar de Suzuki methode betrokken is.

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

VOOR IEDEREEN
maar hoort ook te zijn

VAN IEDEREEN
die met het Suzuki onderwijs te maken heeft!
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STILTE… OPNAME!
Suzuki leerlingen van Gerda Thorn, Liduin Wachter en Cathrine de Mos-Starberg maken een CD met Neflac!

Gerda Thorn
De Nederlandse Fluit Academie (afgekort: Neflac) opgericht door Emily Beynon,
solo-fluitiste van het Concertgebouworkest, bestaat 10 jaar en om dit heuglijke feit te vieren
besloten ze om een cd-opname te maken met de mooiste en leukste stukken van de afgelopen
jaren. Door middel van crowdfunding is het geld hiervoor bij elkaar gekomen. Op de cd staan
zelfs beroemdheden als trompettist Eric Vloeimans en contrabassist Dominic Seldis.
Een paar jaar geleden hebben Liduin Wachter en ik als eersten van Nederland een
combi-concert met het Neflac ensemble en Emily mogen doen. Dat was een geweldige en
eervolle ervaring die onze leerlingen nooit zullen vergeten. Door de jaren heen hebben ze deze
combi-concerten met meerdere docenten uit het land gedaan en nu werden al die docenten
uitgenodigd om met hun leerlingen mee te doen met de opnames.
Ik vind het altijd superleuk om zo’n uitnodigings-appje naar alle ouders van mijn
leerlingen te sturen en te zien hoe snel ze allemaal “JA” zeggen dat hun kind mag meedoen. En
snel ging het…
Op vrijdag 3 januari gingen we met in totaal wel 20 Suzuki dwarsfluitleerlingen naar het
Witte Kerkje in Baarn. Bij binnenkomst keken de leerlingen al hun ogen uit: zóveel soorten
fluiten: van contrabas tot piccolo en alles wat daar tussen zit. Het was er allemaal. Vervolgens
uitpakken en met je docent je plek zoeken. Wauw, wat waren er veel fluitisten: zeker 70.
Alle fluiten werden razendsnel gestemd en toen gingen we het eerste stuk eerst even
repeteren. Wat klonk het al meteen mooi! Wij hadden de weken vóór de Kerstvakantie onze
partijen goed met onze leerlingen ingestudeerd en het was natuurlijk een enorme verrassing
voor ze om te horen hoe mooi al die (semi)-professionals de solo’s speelden. Sommige leerlingen
vroegen meteen angstvallig of het al opgenomen was, want ze hadden misschien wel ergens
een fout nootje gespeeld. Kleine plekjes werden gerepeteerd en al snel was het: “Stilte voor
opname… start”.
En zo werden stuk twee en drie ook opgenomen. De middag vloog om, ook al moesten
sommige stukken best vaak opnieuw en stonden we urenlang. Om de moed er in te houden
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deden we een paar keer springend “the wave” en dat werkte nog ook: met nieuwe energie
namen we de volgende takes op.
Doodop maar zeer geïnspireerd gingen we allemaal naar huis. Nu wachten we
allemaal op onze cd waar we allen met onze naam opstaan.
Ik denk dat ze dit niet snel zullen vergeten. Hoeveel leerlingen in Nederland
kunnen er nu zeggen dat ze met spelers uit het Concertgebouworkest op een cd staan?
Gerda Thorn, Suzuki fluitdocent uit Amsterdam
Op www.neflac.nl vind je meer informatie over de Neflac en kun je deze cd bestellen.

Scott's corner

POKEMON EN PIANO,
EEN MOOIE COMBINATIE

De grote zus gaat inmiddels zelfstandig op de fiets naar de middelbare school. Met
wat uitdagingen op het gebied van plannen en het maken van huiswerk, afspreken met
vriendinnen, piano oefenen en andere hobbies, is ze na het eerste trimester in een routine
gekomen. Dat we ons geen zorgen meer hoeven te maken en dat alles helemaal vanzelf
gaat, dat ook weer niet. We houden een vinger aan de pols, maar laten los. Hoe moeilijk
het ook af en toe is.
De frequentie van het piano oefenen is wat wisselvallig, maar daar hebben we als
ouders mee te leven. Het is een andere fase waarin we als Suzuki-ouder in beland zijn.
Natuurlijk blijven we onze kinderen op een positieve manier stimuleren. Het gaat alleen
op een andere manier. We proberen gesprekken te voeren met een tiener en aansluiting te
vinden in haar huidige beleving. Het instrument met 88 toetsen blijft vooralsnog een leuke
hobby en zorgt voor de nodige ontspanning. Zolang ze er maar voldoening uit haalt.
We begrijpen echter ook dat deze generatie zowel uit klassieke muziek als ook uit
Spotify muzikale inspiratie en ontspanning haalt. Inmiddels wordt mijn kennis op het
gebied van K-Pop bijgespijkerd met muziekbands als Black Pink en BTS. Zo leren we van
onze kinderen en blijven we betrokken in de opvoeding en ontwikkeling.
Hoe is het dan met de kleine meneer uit ons gezin die 5 jaar oud is? Hij leeft nog in
een andere wereld van spelen, spelen en spelen. Althans dat is wat we zien, als hij iets doet.
Alles is een spel en is leuk of niet leuk. Maar ondanks dit zien we ook bij ons zoontje, dat
er sprake is van een cognitieve ontwikkeling en bepaalde specifieke interesses. Één ervan
is Pokemon. Het is elke dag pokemon hier, pokemon daar. De kleine weet Netflix aan te
zetten en kijkt al vroeg in de ochtend rustig naar Pokemon-tekenfilms. In het weekend
kunnen we ons dan nog even in bed omdraaien, dan vinden we het wel goed. Daarnaast
speelt hij graag met Pokemon-figuurtjes en hebben Pokemon-kaarten zijn bijzondere
aandacht. Enne, hoe zit het ondertussen met zijn muzikale ontwikkeling?
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Ik denk dat we boffen, dat er een grote zus is, die (af en toe) het goede voorbeeld
geeft. Daar proberen we dan ook op een positieve manier gebruik van te maken. Als ouders
blijven we stimuleren. Maar we hebben ontdekt, dat er iets heel erg effectief is; Pokemon!
Piano en Pokemon! Ik denk dat, het een stukje psychologie is en probeer de samenhang te
zien tussen piano en Pokemon. Verschillende ‘trucjes’ pas ik toe als we piano gaan oefenen.
Denk bijvoorbeeld aan:
· Oefenen met wat Pokemon figuurtjes. Ik zeg bijvoorbeeld dat het tijd is om 		
‘Chante Arabe’ te oefenen: welk Pokemon figuurtje heeft hier zin in? Altijd prijs!
Als het te snel gaat, vraag ik of Eevee (een Pokemon-figuurtje) het te snel vindt 		
gaan: 100% garantie dat het wat langzamer gaat.
· Ik zeg: ‘Kom, we gaan piano oefenen, en daarna samen een Pokemon tekenen’.
· Pokemon stickers: stickers werken altijd goed als beloning voor goed gedrag.
· Net zoals bij stickers werkt het geven van een Pokemon kaart als beloning ook
heel erg goed. (Tip: op AliExpress kun je voor een paar euro een hele stapel 		
kaarten kopen).
Op deze manier proberen we thuis de interesse in piano verder te bevorderen. Wat
we momenteel doormaken is dat er intrinsieke motivatie ontstaat. Regelmatig zien we nu
dat onze kleuter thuis naar de piano loopt en spontaan een paar stukken speelt. Los van de
standaard routines en vertellen dat piano iets is als tandenpoetsen, denk ik dat als we onze
kinderen willen stimuleren, we iets moeten vinden dat aansluit bij de beleving en interesses.
Ondertussen, tijdens schooldagen, wil het kleine broertje ook zelfstandig naar
school, hij pakt zijn fiets en zegt dat hij de zelfstandigheid wel aan kan. We willen het graag
geloven, maar fietsen toch nog even mee.
Een muzikale groet,
Scott Cheung (vader van Alyssa, pianoleerling van Heleen Verleur)
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Lidmaatschap
De SVN kent verschillende categorieën leden:
A
volledig gediplomeerde Suzuki-docenten (ESA level 5)
B1 Suzuki-docenten met ESA level 3 of 4
B2 Suzuki-docenten met ESA level 1 of 2
B3 docenten in opleiding voor ESA level 1, en andere muziekdocenten.
C
Suzuki-leerlingen en hun ouders en andere belangstellenden
Zij die de vereniging financieel willen ondersteunen kunnen donateur worden (minimumdonatie
€ 15,00 per jaar)

Ledenkortingen
Leden ontvangen korting op :
• deelname aan SVN-workshops en andere evenementen
• aankopen in de SVN-winkel (Suzuki-CD’s, boeken etc.)

Contributie, aanmelding en opzegging
De contributie bedraagt voor A- en B- leden € 40,00 per jaar, voor C-leden € 15,00. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Nieuwe leden en donateurs kunnen zich aanmelden 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.
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