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WORKSHOP BIEZENMORTEL UITGESTELD
Zoals iedereen wel zal kunnen begrijpen kan de workshop in Biezenmortel
van 26-28 juni niet plaatsvinden.
We zijn heel blij dat we jullie al kunnen vertellen wanneer het wel zal
doorgaan, n.l. 23-25 april 2021.
Zet deze data alvast in jullie agenda!
We hopen vanaf september de mogelijkheid te bieden om je in te
schrijven, en vanzelfsprekend zijn we weer op zoek naar de beste
(buitenlandse) docenten om alle leerlingen een zee aan inspiratie te
kunnen geven.
Nieuw in april is dat ook de cellisten van de partij zullen zijn.
Een zeer goede docent heeft al toegezegd te zullen komen: Eulàlia
Subirà.
Met docenten van andere instrumenten (piano) zijn we nog in gesprek,
je docent zal je hierover op de hoogte houden.
We hopen jullie allemaal te zien in april in Biezenmortel!
Tot dan veel speelplezier en met hartelijke groet,
Het organisatieteam:
Gerda Thorn, Monique Dowgwillo, Martin Loose en Jaap Delver
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VOORWOORD VAN DE REDACTIE
Het zijn rare tijden… toen ik de kopij van het vorige Suzuki Nieuws klaar had gemaakt,
was er letterlijk nog “geen vuiltje aan de lucht”: alle bijdragen werden weer prachtig
vormgegeven door Zbigniew Dowgwillo en naar de drukker gestuurd en toen de dozen
vol Suzuki Nieuws bladen bij Martin Loose waren bezorgd… kon ik niet meer naar
hem toe om te helpen: toen zat hij er weer eens helemaal alleen voor om alle enveloppen te etiketteren en honderden bladen in zijn eentje in de enveloppen te stoppen… de
“intelligente lockdown” was inmiddels in werking en iedereen zat thuis! En dus was ook
de vrolijke aankondiging en oproep om je toch nog gezellig aan te melden voor de Suzuki workshop in Biezenmortel inmiddels verouderd… Maar gelukkig is er ook al een
nieuwe datum: 23-25 april 2021!
Op de oproep van mij om kopij te sturen over de leservaringen tijdens de “intelligente
lockdown” kwamen de nodige reacties binnen, zowel van docenten als van leerlingen.
Heel veel dank aan iedereen, die iets gestuurd heeft! Het zijn hele diverse belevenissen
en bevindingen bij elkaar. Ondanks het feit, dat iedereen ondervond, dat online lessen
ongemeen meer energie kosten heeft iedereen geprobeerd er een positieve draai aan te
geven, soms door leuke opdrachten te verzinnen (Gerda Thorn), door theatrale elementen toe te voegen om de aandacht vast te houden (Drieëtte Reesinck) of door bijzondere
ontmoetingen met meerdere leerlingen die anders nooit samen les zouden kunnen hebben, online te organiseren (Heleen Verleur). Er werden concerten gegeven, zowel voor
de buren (Roosmarijns kinderen) als voor verzorgingshuizen in de buitenlucht (Nienke
van den Dool en Liesbeth Bloemsaat) en voor haar oma heeft Kira (gitaar) zelfs een CD
opgenomen! Esther en Rosanne – leerlingen van Elma Nowak – hebben in de Tulpenvelden hun filmpje voor de Muziekwedstrijd opgenomen! Ik ben eigenlijk wel benieuwd
naar de reactie van de jury! Anke van der Bijl had laatst voor het tijdschrift ‘Fluit’ een
artikel geschreven, dat stuurde ze me toe om ook in het Suzuki Nieuws te plaatsen:
dus we hebben deze keer ook weer een bijdrage van een teacher trainer in ons Suzuki
Nieuws: hartelijk dank daarvoor, Anke! Zo is het Suzuki Nieuws echt van iedereen,
voor iedereen.
In de afgelopen Lockdown maanden heb ik zelf een aantal dingen gedaan, die ik
normaalgesproken geheel niet gewend was, te doen: nooit tevoren had ik met flashmobs
meegedaan… in de lockdown tijd ineens met 3… hoewel… flahmobs van bijzondere aard,
want het waren ‘eenzame’ flashmobs! De eerste was de Twinkle-flashmob op zaterdag
21 maart, waartoe de Italiaanse Suzuki Vereniging had opgeroepen. Daar heeft ook een
heel aantal van mijn leerlingen aan mee gedaan, iedereen vanuit zijn eigen woonkamer of
zoals ik, op mijn balkon… Gerda Thorn heeft zelfs in de auto zingend ge-twinkeled, omdat ze op het tijdstip van de flashmob onderweg was en Coutier Rademaker heeft vanuit
Portugal een Twinkle het heelal ingezonden! Iedereen stuurde me zijn of haar filmpje en
ik heb ze weer naar Italië doorgestuurd. Een mooi moment dat verbondenheid schiep,
een week na het begin van de “intelligente lockdown” hier in Nederland! Een dag later,
zondag 22 maart om 18:00 uur was de “Ode to Joy” Flashmob. Het was op dit tijdstip
van de dag erg koud, maar wel heel mooi zonnig… het leverde mooie plaatjes op met het
Mauritshuis en het torentje van minister-president Rutte achter me, maar emotioneel
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was dit onverwacht zwaar… zelden heb ik me een eenzamere musicus gevoeld dan op
dit moment… mijn hoop was geweest, dat er tenminste nog iemand ook op het idee zou
zijn gekomen, daar bij de hofvijver te gaan staan… maar nee, niemand behalve ik en geen
drie mensen ‘publiek’ in een kwartier spelen, al lopend rond de hofvijver en door het hele
binnenhof dat er verlaten bij lag. Flashmob drie was weer heel vrolijk… het Wilhelmus
op Koningsdag… met collega Lodewike van der Steen en Janneke, een van mijn volwassen leerlingen! We stonden weer aan de Hofvijver op gepaste afstand, nu naast het beeld
van Jantje, die toen al weken ‘versierd’ was met een bling-bling-mondkapje! Trots ben ik
op mijn vioolleerling Gijs, die aan flashmob nummer 4 meedeed: voor de Dodenherdenking op 4 mei speelde hij de taptoe-‘flashmob’ mee in Amsterdam, vanuit het open raam
bij vrienden… uiteraard niet op de viool, maar op zijn trombone!
Net als Nienke van den Dool heb ik ook meerdere keren bij verzorgingshuizen in de
tuin gespeeld met een volwassen leerling van me: de organisatie wil graag dat we weerkomen… ik heb bedongen, dat ik iedere keer met een andere leerling kom optreden! Zo
maken we de ouderen om beurten blij! In Den Haag heet deze organisatie “Stichting
Present” en de activiteit met de optredens valt in de categorie “Intermezzo”… kijk eens
op internet, of je eigen stad ook zo’n organisatie heeft! Het doet de mensen die daar wonen zeer goed en voor de leerlingen is het een echt podiummoment, nu we nog niet weer
leerlingenconcerten binnen kunnen geven met z’n allen! Ik denk dat ik deze activiteit
erin blijf houden… Stichting Present schijnt er erg blij mee te zijn!
En wat ik ook nog niet eerder deed met leerlingen… lessen in het park! Bij goed weer
heb ik mijn lessen verplaatst en (bijna) iedereen daar les gegeven… onder de bomen, lekker ruim opgesteld… briesje wind erbij – kortom veel relaxter lesgeven dan in de studio
met tocht en open ramen.
Beste lezers, ik wens iedereen een goede zomer, veel mooie momenten en vooral een
goede gezondheid toe… doe geen al te gekke dingen, ga niet op elkaar gepropt naar
strand, pretpark of zwembad, ontdek het eigen land en de natuur en zorg voor veel beweging en maak veel muziek! Tot gauw! Wie iets moois heeft voor het komende Suzuki
Nieuws: Stuur maar op!
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (redactie Suzuki Nieuws)

GEFELICITEERD
Per abuis hebben we in het vorige Suzuki Nieuws vergeten te melden, dat ook Annemarie
Timmer-Vroom is geslaagd voor haar examen, level 1 gitaar. Zo fijn, dat we er in Nederland
naast Drieëtte Reesinck nog een goede Suzuki gitaardocente bij hebben gekregen!
Van harte gefeliciteerd!
Anke van der Bijl is tijdens de afgelopen jaarvergadering van de European Suzuki Association (ESA) tot nieuwe voorzitster benoemd. We wensen haar veel succes in deze
functie en vooral goede daadkracht en wijze beslissingen!
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FLEXIBILITEIT EN CREATIVITEIT
TIJDENS DE CORONATIJD
Drieëtte Reesinck

“Coronatijd”: Ik kan het woord haast niet meer over mijn lippen krijgen, ik wil het eigenlijk
verbannen uit mijn hoofd. Maar ja…
Wat zou Suzuki hierover te zeggen hebben? Wat zou hij gedaan hebben als hij in deze tijd
leefde, mèt de middelen van nu? Ik gok dat hij een gigantisch project via youtube of zoom of
wat dan ook op touw zou zetten. Waarom denk ik dat?
Iedere keer als ik zijn biografie lees, bekruipt mij het gevoel dat Suzuki echt heel vooruitstrevend,
optimistisch en innovatief was. Ik denk dat hij het als een uitdaging zag om te werken aan zijn
ultieme doel. Daarvoor gebruikte hij alle middelen die er op dat moment voorhanden waren.
Aanvankelijk waren zijn eigen eerste leraren meesterviolisten die hij enkel beluisterde via het
moderne medium ‘de grammofoon’ (meer dan 100 jaar geleden!). Niks geen live-lessen.
Daarna maakte hij voor zijn leerlingen gebruik van media die nog maar nèt op de markt waren.
Het zou interessant zijn de data rond zijn mediagebruik eens op een rijtje te zetten,
mèt daarbij de jaartallen waarop dat medium sowieso pas in gebruik kwam. Denk aan
grammofoon, band, film, cd, cassette, video, radio, televisie. Hoe kreeg hij het rond 1955
voor elkaar, zo’n 2000 kinderen tegelijk hun diplomaconcert te laten spelen? Petje af hoor!
Suzuki heeft gedurende zijn leven veel verschrikkelijke dingen meegemaakt, denk alleen maar
aan de 2 wereldoorlogen. Toch wist hij er steeds het beste van te maken. Wat zou hij ons
docenten nu adviseren? Het zou kunnen zijn dat hij iets dergelijks zou zeggen:
‘Aanpassen om te overleven is een natuurwet’,
‘Altijd zoeken naar oplossingen’,
‘Roeien met de riemen die je hebt en er het beste van maken’,
‘Grijp kansen die er liggen en oefen in het creatief denken’,
’Doe alles wat in je vermogen ligt om kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te helpen’.
Afijn, de meesten van ons zullen deze periode vroeg of laat geëxperimenteerd hebben met
digitaal lesgeven. Ook wij, gitaristen, gingen skypen, zoomen, videobellen en thuisconcertjes
rondsturen.
Eind februari hadden we,
achteraf gezien nog nèt op
tijd, ons diplomaconcert.
Bijna alle kinderen deden
mee en gingen naar huis met
een felbegeerd en welverdiend
diploma. Wat was het een
feest en wat heerlijk om daar
nu op terug te kunnen kijken.
Gefeliciteerd gitaristen, ik
ben trots op jullie!
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Toen volgde de thuisblijfperiode. Ik
was aanvankelijk moedeloos en heel
verdrietig, maar ben toch meteen maar
gestart met individuele lessen geven vanuit
mijn ‘womancave’, zoals mijn mannelijke
huisgenoten mijn muziekkamer een beetje
teder zijn gaan noemen, zeker nadat zij
mij theatraal bezig zagen met kabouters,
heksen, olifantjes en nog veel meer.

Improviseren was het zeker. Zo wilde ik een
beetje theorie ‘doen’ voor de camera, en vond,
bij gebrek aan een gewoon magneetbord,
een ijzeren schaal uit de servieskast, waar
magneten heel goed op bleven kleven. Zo
konden ineens 3 vlinders met elkaar bingo
spelen (de kinderen hadden de kaartjes per
mail opgestuurd gekregen). Het is maar
een eenvoudig voorbeeld van een creatieve
oplossing. Toen ik merkte dat de kinderen
enthousiast waren, kon ik ook zelf weer wat
blijer worden.

Het eerste weekend stond op het
jaarrooster oorspronkelijk genoteerd als
een concertdag. Vele kinderen stuurden
min of meer spontaan een filmpje aan
elkaar met hun zorgvuldig ingespeelde
thuisconcert. Het voelde stiekem als een
cadeau voor mij, zo ontroerend om te zien
en te horen. Nogmaals, dank jullie wel!
De weken erna hadden we groepsles via
Zoom. Natuurlijk was dat even wennen,
maar alles was beter dan niets. En wat ben
ik blij met de Suzukimethode, iedereen
zonder boeken en op gehoor, en met een
groot gemeenschappelijk repertoire om
samen op voort te borduren.
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Een grote teleurstelling in deze
periode was wel dat het gitaarensemble-weekend, half april, niet
door kon gaan. We zouden met ruim
35 kinderen uit Nederland, België en
Duitsland les krijgen van 4 docenten!
Wat hadden we ons hierop verheugd,
na het Orveltekamp 1,5 jaar geleden!
Maar zoals met veel evenementen,
zal ook dit worden doorgeschoven
naar volgend jaar. Hopen op betere
tijden. Eén piepkleine schrale troost:
We zijn nog nooit zo lang van tevoren
al zo precies voorbereid geweest op
het organiseren van een kamp…

En toen weer live, ofwel ‘fysiek les’,yes!!!
Met wat aanpassingen uiteraard.
Een plexiglasscherm van 2 meter breed
maakt het mogelijk dat leerlingen en
ouders veilig tegenover mij kunnen zitten.
Het scherm is 3 mm dik en hangt aan 2
vierkante palen (4,5 cm dik). Die palen
staan geklemd tussen plafond en vloer,
door een stelschroef (van wasmachine of
koelkast) aan de onderkant. Een extra
klem en/of tyrap om plaat en paal is wel
aan te bevelen om klapperen (en dus
barsten) te voorkomen.

8 Krukjes van verschillende hoogten
hebben een duidelijke kleur en letter
gekregen en staan naast elkaar, zodat
ouders/kinderen slechts 1 kruk hoeven
aan te raken en het na afloop van de les
snel gereinigd kan worden. ‘Toevallig’
zijn het de kleuren en letters van de
toonladder van C, die door mij èn de
Music Mind Games gebruikt worden.
Dat geeft extra spelmogelijkheden ;-)
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Eindelijk konden de kinderen ook hun
glazen potje legen. Na elke digitale les
grabbelde ik voor ieder kind een steentje
en deed dat in hun potje met hun eigen
naam. Wat een verrassing toen ook nog
eens de Paashaas in mijn kast voorbij
gesprongen was ;-) En wat een geluk dat
het potje alweer geleegd kon worden vóór
de lange, warme zomer.

Deze tijd heeft veel mensen energie
gekost, maar hopelijk ook nieuwe
inspiratie gegeven. Veel kinderen hebben
iets extra’s gedaan voor hun opa’s en
oma’s. Zo vertelde Pelle Bruning dat zij
een CD gemaakt hebben:
‘Wat was oma trots toen ze van
kleindochter Kira een eigen gemaakte
CD ontving! Kira had zelf een
lijstje gemaakt met de liedjes uit de
Suzukiboeken die zij het mooiste vond.
En toen heeft ze alles opgenomen op de
ipad. En papa Pelle heeft een mooie foto
gemaakt voor het CD-hoesje. Het is een
heel mooi cadeau en oma heeft de CD op
repeat gezeten en is niet meer uitgegaan.
Het zijn zulke mooie, lieve liedjes die erg
troostend zijn in deze coronatijd.’

Ik wens iedereen een goede
zomervakantie met veel rust èn veel
muziek, want we hebben nu aan den lijve
ondervonden hoe fijn het is om muziek
te kunnen maken en luisteren, juist in
tijden dat je aan huis gekluisterd zit.
Drieëtte Reesinck, Suzuki gitaar docente in
Amersfoort
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TULPEN UIT AMSTERDAM
Elma Nowak

Ik heb met twee leerlingen van mij een heel leuk project gedaan in de Corona-crisis.
Hiervoor heb ik eerst ‘Tulpen uit Amsterdam’ tweestemmig opgeschreven en opgestuurd
aan de twee zusjes Esther en Rosanne, die in een boerderij tussen de tulpenvelden wonen.
Vervolgens heb ik er een accoordschema bij gemaakt en dat ingespeeld op de piano en
opgestuurd via WhatsApp. Bij de opname van dit filmpje lag de speaker ergens tussen
de tulpen, zodat de meisjes met de piano mee konden spelen. Bij deze opname speelden
ze het voor het eerst met de begeleiding! Er was best haast bij het opnemen, want de
tulpenboer had aangekondigd dat hij de tulpen spoedig zou gaan ‘koppen’, dus dan was
de kans op een opname met bloeiende tulpen verkeken… Hun moeder stond in het
tulpenveld op een keukentrapje te filmen, terwijl hun vader met behulp van bluetooth
steeds de pianobegeleiding aanzette. Ziehier het resultaat van een paar weken corona
video chat lessen . De jonge violistes hebben hun filmpje vervolgens opgestuurd bij
“De Muziekwedstrijd”.
Elma Nowak (Suzuki viool docente in Opmeer)
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Een van mijn leerlingen, Lau Pieter Pevenage (14 jaar), speelde het Wilhelmus mee met
het Concertgebouworkest op Koningsdag.

Hier ben ik met Tjitte van den Bedem, 17 jaar,
aan het spelen. Met hem heb ik concerten bij
verzorgingshuizen in Baarn en Amersfoort
gegeven.
Nienke van den Dool (Suzuki Cello docente in
Baarn en Almere
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OLIVIER EN SEBASTIAN:
”WILD WILD BEST”!
Ja… net als “Wild wild west” maar dan “best”
omdat:... ze er het beste van maken in Corona
tijd, omdat dit onvergetelijke momenten zijn,
omdat ze beste maatjes zijn, en er allerlei
creatieve ideeën tot bloei komen.
Het was voor een opdracht van drama. En het
idee kwam van de bonte avond in Someren
toen Monique en Coutier deze act uitvoerden.
Zij hadden toen Venetiaanse maskers voor.
De jongens dachten aan mondkapjes, van
mondkapjes kwamen we op sjaals, van sjaals
kwamen we op het wilde westen/cowboys.
Olivier doet de vingerzetting op beide violen
en Sebastian strijkt. Het werd een dramatisch
leuk Kortjakje...
Roosmarijn Pontus (Amsterdam) (Olivier krijgt
les van Monique Dowgwillo en Sebastian krijgt
les van Jana Neplechovitsj)

KOSTBAAR MOMENT
Simone, Olivier en Nicolas hebben voor de buurtjes staan spelen die nu amper hun huis uit
kunnen komen vanwege hun kwetsbare leeftijd.

Kinderen op een rijtje:
Simone Ernens (viool, ex- leerling Coutier); Sebastian Pontus (piano, Jana Neplechovitsj)
Olivier Pontus en Nicolas Pontus (viool, Monique Dowgwillo)
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CORONA MUZIEKLESSEN IN AMSTERDAM:
DE ONLINE LESSEN, ERVARINGEN VANUIT
EEN DOCENT
Gerda Thorn
Donderdagochtend 12 maart speelde ik nog een repetitie met het Promenade Orkest voor
de Mattheus Passion. Er werden grappen gemaakt tussen de strijkers en de blazers: of we
iets minder goed wilden articuleren i.v.m. mogelijk besmettingsgevaar. Dat er vervolgens
allemaal cellisten niezend en proestend het openingskoor speelden was nog grappig.
Eenmaal thuis gekomen werd alles heel serieus en kwam toch het onvermijdelijke bericht
van de overheid dat alle grote evenementen afgelast moesten worden. Daar gingen mijn zeer
gekoesterde Mattheussen van dit jaar…
Meteen ’s avonds even met Monique gebeld om te overleggen over het Ikuzus-ensemble, ons
Suzuki orkest. En over de groepslessen. Alle repetities en concerten afzeggen en afwachten
leek ons toch het beste.
En hoe het dan met de Workshop in Biezenmortel moest? Dat zou toch niet óók afgezegd
moeten worden, hoopten we toen nog?
Vol goede moed begon ik maandag 16 maart al mijn fluitlessen online te geven maar ook
totaal erdoorheen en verdrietig kwam ik ’s avonds in de woonkamer (mijn lesstudio is in
huis). De hele dag was ik van Skype, naar Zoom (was nog helemaal nieuw voor me, dus ik
was er totaal nog niet handig mee), naar Messenger of Whatsapp-videobellen. Het geluid
was zo erg en het beeld zo onduidelijk. En al helemaal als het via m’n telefoontje moest, voor
Whatsapp: zó klein allemaal. Hoe kon ik dit wekenlang gaan volhouden?
De volgende dag hebben we een versterker en geluidsboxjes aan m’n laptop gehangen. Yes!
Dat scheelde enorm veel en ik begon er weer zin in te krijgen.
Die week vergaten veel leerlingen/ouders hun les. Logisch, want in de eerste week moest iedereen z’n gezin in een thuiswerk-situatie zien te krijgen. Ik heb bijna al die vergeten lessen
ingehaald omdat ik het zo sneu vond. Maar ook de weken erna heb ik heel wat keren voor
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niets naar m’n laptop zitten staren in de hoop dat de leerling toch “op les” zou verschijnen.
De groepslessen zag ik die eerste week nog helemaal niet zitten maar ben ik vanaf de 2e
week wel weer met veel plezier gaan doen. Ik hoor van veel leerlingen dat ze dat de leukste
lessen vonden: even een half uurtje elkaar weer zien.
Facebook werd overladen met allemaal tips en de ene (Suzuki) docent had het nog beter
voor elkaar dan de andere. Iedereen leek helemaal blij en enthousiast. Leek, want zó gemakkelijk was het heus niet hoor!
Leuke “challenges” werden bedacht, zeker 100 ideetjes voor de groepsles, tips om geluid en
beeld bij Zoom te verbeteren, filmpjes/audio’s in laten sturen via whatsapp, …
Dus als ik even tijd had ging ik wel wat van die tips lezen en filterde ik eruit wat me leuk/
nuttig leek maar verreweg het meeste kwam ik niet aan toe om te bekijken of uit te proberen.
Ik zat in m’n pauzes als een zombie op de bank bij te komen van al die online lessen.
Wat me opgevallen is, is dat sommige leerlingen in deze Corona-tijd juist heel goed van
gingen studeren: ze stuurden me het ene filmpje na het andere van stukken die ik vroeg en
gingen ontzettend goed vooruit. Maar er zijn er ook een heleboel die dit absoluut niet trokken en zelfs helemaal niets hebben ingestuurd.
Voor mij was het natuurlijk wel extra werk om al die filmpjes te bekijken en van constructieve feedback te voorzien. Maar het was fijn want de geluidskwaliteit van die filmpjes was
meestal beter dan dat van Zoom/Skype.
Al snel heb ik de mindset gemaakt dat ik vooral niet veel moest verwachten en dat iets
kleins doen al goed genoeg is. En als ze niets wilden insturen, om wat voor reden dan ook,
wel een beetje aan te moedigen maar het er verder bij laten.
Mijn vaste thema was elke week een andere toonladder met drieklanken met ze spelen en
uitzoeken. En die moesten ze dan in noten uitschrijven en naar me opsturen. In de groepsles kon ik mooi met “share-screen” de kwintencirkel tekenen en uitleggen: zo begrepen ze
ook waarom we in week 1 de toonladder van C deden en week 2 die van G enzovoort. En
we deden de adem-challenge: met een secondewijzer bijhouden hoeveel tellen een leerling
een toon konden zingen/spelen.
Verder heb ik al mijn leerlingen een compositie-opdracht gegeven. Voor wie wilde, mocht
dat met Musescore, het gratis te downloaden notenschrijf-programma op internet. Maar
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net als Mozart, met de handgeschreven, mocht ook. Na deze weken maak ik er een mooi
boekje van voor iedereen als herinnering aan een wel heel bijzondere periode. Leerling Milan was als eerste klaar met haar “Zoom Zoom” stuk en dus heb ik haar gevraagd een tekening te maken voor de voorkant van het boek.
Hilarische momenten waren er natuurlijk ook: de 5-jarigen die opeens ontdekten dat je
gemakkelijk verstoppertje kunt spelen met een camera. Knuffels, speelgoed en huisdieren
kwamen in beeld, ik heb bijna alle slaapkamers en keukens gezien, leerlingen zittend op
zo’n draaiende Ikea stoelen en ga zo maar door.
In het vorige Suzuki Nieuws schreef ik een stukje over de cd-opnames met de Neflac. Door
het hele Corona-gebeuren waren die cd-tjes nog niet bij mij afgeleverd en dus belde ik Emily
Beynon met de vraag of ze dat alsnog wilden doen: mijn leerlingen (en ik…) konden wel een
inspirerend opkikkertje gebruiken. Vervolgens ben ik bij een aantal leerlingen, die thuis
waren, als verrassing langs gegaan om ze de cd persoonlijk te overhandigen. Ze wonen in
allerlei uithoeken van Amsterdam: ik vertrok om 15:30 uur en was pas om 21:00 uur, totaal
opgeladen en blij, weer thuis!
Inmiddels weten we dat de Workshop in Biezenmortel niet door kan gaan: een ontzettende
afknapper na een jaar hard werken en ons verheugen. Laten we hopen dat we er in april
2021 allemaal heen kunnen en heerlijk in al die mooie zalen daar kunnen samenspelen en
lesgeven.
Toen het signaal kwam dat primair onderwijs weer naar school mocht en één op één lessen
weer mochten wilde ik dat ook want ik had echt contact-honger. Thuis in mijn studio is nog
geen optie i.v.m. de minimaal 2 meter afstand maar ik heb drie verschillende grote locaties
in Amsterdam waar ik les mag geven.
Met de online lessen heb ik me best wel meervoudig gehandicapt gevoeld: alle antennes die
je als docent normaal gesproken in kunt zetten waren opeens afgesloten.
Hoe blij ben ik nu, dat ik weer échte mensen in mijn les heb, met een écht mooie toon die
me raakt en met écht contact. Al na één “live” les wist ik weer waarom ik ooit dit vak had
gekozen!
Gerda Thorn (Suzuki fluit docente, Amsterdam)

13

LESGEVEN IN CORONA-TIJD
Monique Dowgwillo
De allereerste lockdown-les via Zoom op maandag zou ik geven aan een drie-jarig jongetje,
Mads. Op de fiets naar mijn studio dacht ik nog; dat gaat natuurlijk niets worden… Maar hoe
groot was mijn verrassing en verbazing dat hij een half uur lang geconcentreerd oplette en alles
meedeed!
Dat gaf hoop voor de rest van de dag, en ja, het bleek best mee te vallen; ieder deed zijn best, je
zag elkaar, en ik vond het die eerste dag best goed werken. Het was vooral het geluid, het internet, en de leeftijd en kwaliteit van de gebruikte apparaten die zorgden (en nog steeds zorgen)
voor minder makkelijke communicatie, of zelfs helemaal geen… De abominabele geluidskwaliteit maakte wel dat ik ’s-avonds een stuk vermoeider thuiskwam dan ik gewend was.
Al met al vond ik die eerste twee dagen best prettig; het was heel rustig in de studio, immers,
alles gebeurde achter mijn telefoonscherm, er waren geen ouders, kinderen die echt even koppeltje moesten duikelen, nee, iedereen leek een beetje van de nieuwe situatie onder de indruk
en van de weeromstuit werd er heel goed opgelet!
Een aantal leerlingen ging ineens zelfs veel beter vooruit, omdat er meer tijd was om te oefenen, superfijn natuurlijk.
Maar al snel veranderde mijn stemming, en begon ik toch wel heel erg het echte contact te missen. De kinderen achter een scherm waren toch wel geïsoleerd en bijna elke week zag ik mijn
taak als docent anders; van eerst nog full speed lesgeven, via elke week bijgestelde verwachtingen, naar uiteindelijk blij zijn met het mogelijke contact en het gevoel te hebben niet veel meer
te kunnen doen dan een aantal kinderen “boven water” houden.
Ik denk dat het vooral voor middelbare scholieren een moeilijke tijd was; ze misten elkaar en
de gezelligheid van de groepsles en de orkesten. Eigenlijk was er weinig stimulans voor hen om
te studeren of zelfs maar door te willen gaan met spelen. Zelden heb ik zo duidelijk het belang
van de groepslessen kunnen zien. Thuis alleen nieuwe stukken instuderen bleek een langduriger, taaier en saaier proces. Wat blijken groepslessen alles lichter, makkelijker en leuker te
maken!
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Ook waren er leuke verrassingen; zo lichtte het scherm op voor een les en bleek de leerling,
Mila, midden in het bos te staan! De vogeltjes kwetterden om het hardst mee met Vivaldi.
De enige groepsles die ik ben blijven doen was die met de allerjongsten, en zelfs zij bleken
supersnel aan een Zoom-les gewend te raken. Keurig speelde ik bijvoorbeeld een ritme voor,
noemde de naam van een van de kinderen die het dan naspeelde, en de rest bleef stil! Dat was
de eerste keer natuurlijk wel anders, toen werd er volop met elkaar gebabbeld en iedereen
speelde en praatte door elkaar. Zo flexibel zijn we dus, dat dat zo snel een goede loop kan
nemen.
De eerste dag dat de leerlingen weer in het echt kwamen was een geweldige ervaring en dat is
het nog steeds. Kinderen van vlees en bloed, waar je mee kunt lachen, die je kunt inspireren
en zij jou; de wisselwerking is weer veel levendiger, er is weer echt contact met de ouders en ik
hoop van harte dat we nooit meer terug hoeven naar het digitale lesgeven!
Monique Dowgwillo (Suzuki viooldocente, Amsterdam)

Deze compositie en tekening zijn van dwarsfluitleerling Milan Bourdrez (11 jaar)
Gerda Thorn (Suzuki fluit docente, Amsterdam)
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UIT DE BLOG VAN HELEEN VERLEUR
Heleen Verleur
Vandaag een ervaring gehad met een voordeel van ‘online’ lesgeven. Vanwege de privacy van
de leerlingen noem ik ze hierna even leerling M. en leerling D. Leerling M. uit Almere was te
gast in de les van leerling D. uit Amsterdam. Ooit hadden ze elkaar ontmoet bij een pianodag
in Groningen, en bevriend geraakt. Twee verwante zielen, ongeveer even oud (gemiddeld ± 12
jaar). Maar ja. De afstand tussen Almere en Amsterdam is te groot om regelmatig samen les
te hebben.
Ik heb nu de lesvorm bedacht dat ze bij elkaar twee keer “te gast” komen, in elkaar’s les. Vandaag was leerling M. te gast in de les van leerling D. Het toeval wil, dat ze ook allebei in Suzuki
boek 3 zitten, bij de Clementi Sonatine Op. 36 no 1. Vandaag deden we het zo:
1. om beurten speelden ze het eerste deel van de Sonatine, maar dan zonder herhaling
2. de ander speelde de herhaling
3. hierna liet ik ze allebei reageren op elkaar door middel van ‘tops’ en ‘tips’ (wat vond je goed
van hoe de ander het speelde, en is er ook nog iets wat je als tip zou willen geven?)
4. daarna gingen we verder met het tweede deel, idem dito.
5. leerling M. was iets verder met het 2e deel, dus ik vroeg hem dit voor te spelen voor leerling
D.
6. hierna gingen we terug naar deel 1, maar nu als “spel”: om de beurt deden beiden vier maten.
Je moest “meteen” verder gaan waar de ander ophield
7. vraag: wat leer je hier van? Beiden zeiden: “dat je overal kunt beginnen. En dat deze Sonatine
(en veel muziek) is opgebouwd uit stukjes van vier maten”
Tot slot deden we gezamenlijk wat theorie. We herhaalden een stuk uit boek 2 (Children at
Play van Bartók) waarna ik de vragen stelde: welke toonsoort staat dit stuk? Speel de toonladder die hierbij hoort. Wat zijn de belangrijkste akkoorden in deze toonsoort? We oefenden I
– IV – V en vroeg ze dit ook te oefenen, deze week. Volgende week doen we dan omkeringen
van I – IV – V. Meteen gezegd dat als ze een band willen oprichten, ze meestal genoeg hebben
aan deze drie akkoorden (misschien extra motiverend! ;))
Toen de les ten einde kwam, was de reactie: “Is het nú al tijd??”
Heleen Verleur (Suzuki piano docente, Amsterdam)
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FLUITEN IN CORONA TIJD
In het begin vonden we het wel leuk omdat,
alles nieuw was en het nog een korte tijd was
dat je elkaar hebt gezien.
Daarna werd het steeds minder leuk om elkaar niet in het echt te zien, maar op een
scherm.
Het was wel moeilijker, omdat je niet echt tegelijk kon fluiten. Als je dan een fout maakte
dan was het meteen ongemakkelijk. En dan is
het niet meer leuk fluiten maar de hele tijd op
je zelf lettend.
We bleven wel gemotiveerd, omdat we extra
opdrachten kregen, maar soms waren het wel
iets té veel opdrachten. We misten wel het orkest en het samenspelen bij Ikuzus, want we
hadden altijd heel veel lol.
Bij de groepsles was het soms wel fijn, want
je kon gewoon je laptop pakken en dan ben
je er al en dan hoef je er niet helemaal heen
te fietsen.
Bij de groepsles speelden we met elkaar, maar
wel omstebeurt hetzelfde stukje of we namen
het over, dat iedereen zijn eigen stukje speelde. Bij de privéles kwamen we op een tijd die
je aan het begin mocht kiezen. En bij de privéles gingen we altijd eerst babbelen. :)
Wij gingen heel vaak zoomen en ook vaak
na de les. We hebben ook een keer in het
Beatrixpark in afgesproken met anderhalve
meter afstand.
STANNE EN FENNA, dwarsfluitleerlingen van Gerda Thorn (Amsterdam)
doedoeiiiiiii!!!!! Hopelijk kunnen we snel
weer elkaar in het echt zien.
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PAST MUZIEKONDERWIJS NOG IN DEZE TIJD?
VRAAGTEKENS BIJ ONZE MANIER VAN MUZIEK ONDERWIJZEN
IN EEN SNEL VERANDERENDE SAMENLEVING
Anke van der Bijl, 8 februari 2020 Artikel voor FLUIT nr. 2, 2020

Begin 2019 ontving ik een uitnodiging om in oktober op diverse plaatsen in Nieuw-Zeeland workshops
voor kinderen en trainingen voor muziekdocenten (een zogenaamd professional development) te
geven. Daarnaast werd mij gevraagd een keynote speech te houden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst
van de circa honderd aangesloten Suzuki muziekdocenten. Of ik alvast het onderwerp kon aanleveren
in verband met de publiciteit. Op zoek dus naar een pakkend thema! Ik koos voor iets dat me al
langer bezighoudt.
Regelmatig verzuchten collega’s dat ze kampen met een afnemend aantal fluitleerlingen. Van
de vier medestudenten die met mij in 1987 aan het Utrechts Conservatorium voor hoofdvak
fluit afstudeerden, ben ik als enige nog werkzaam in de muziek. Met zo’n 25 leerlingen, twee
fluitensembles en een jeugdorkest lukt dat.
Door mijn cursussen Suzuki fluitdocent in diverse landen heb ik veel contact met fluitdocenten
buiten Nederland. Ook de collega’s in Engeland, Finland, Zweden, België en Denemarken
merken een drastische terugloop van het aantal leerlingen.
Een intrigerende ontwikkeling: eind vorige eeuw was de fluit een uiterst populair instrument.
In 2001 besloot een van de twee muziekscholen waar ik werkte dat zes leerlingen per 40
minuten haalbaar was. De 93 leerlingen die mij toen werden toebedeeld, waren mede een
reden voor mij om bij muziekscholen te stoppen en te starten met mijn eigen fluitschool
Diezelfde muziekscholen hebben nu respectievelijk geen en vier fluitleerlingen.
Vragen die je over de afname van het aantal leerlingen zou kunnen stellen zijn:
• Wanneer en waarom is hier verandering in gekomen?
• Geldt het ook voor andere instrumenten en/of kunstdisciplines?
• Is dit verschijnsel uniek voor Europa of is het een globaal probleem?
• Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes?
Waar en hoe te beginnen?
Einstein schreef: If I had an hour to solve a problem, I’d spend 55 minutes defining the problem.
Het beschrijven van de recente veranderingen werd mijn startpunt. Met als doel antwoorden
te vinden op de vragen:
Wat is de oorzaak?
Kunnen we er iets aan doen?
En zo ja, wat?
Ik ging op zoek naar geschikte literatuur, lezingen, meldde me aan voor workshops bij o.a.
het LKCA en koos uiteindelijk als titel voor de keynote speech: Music Education in Modern
Times. In dit artikel vat ik de inhoud van de presentatie samen.
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Veranderingen in de samenleving op macroniveau
Op macroniveau is onze samenleving de laatste decennia enorm veranderd. Wetenschappers
en Trendwatchers hebben die veranderingen vakkundig beschreven:
• Pedagoog Gerd Biesta noemt de huidige samenleving een “Shopping Society” : we laten ons
leiden door onze verlangens en kiezen de snelste, makkelijkste en goedkoopste weg om deze
wensen te vervullen.
• Journalist Paul Roberts schrijf in zijn boek The impulse Society, dat onze maatschappij
gericht is op “quick impulses”, “quick satisfaction “en “instant gratification”. Roberts relateert
dit aan onze opvattingen over economie, politiek en klimaat. Zowel “impulse” als “shopping”
society hebben weinig op met lange termijn doelen en zijn gericht op marktwaarde in plaats
van menselijke waarden. Zaken als gezondheid en onderwijs zijn te belangrijk om te laten
leiden door deze “impulse principles”. (Kunst)onderwijs strookt niet met de korte termijn
mentaliteit van de Shopping/Impulse Society omdat het een lange termijn investering (van
tijd en inspanning) vergt. Denk aan het kind dat vandaag op fluitles wil om zaterdag een liedje
te kunnen spelen op oma’s verjaardag.
En meetbare samenleving
Een op resultaat gerichte maatschappij houdt ervan alles te meten. Biesta schrijf in
Education in an age of measurement: We zijn niet meer tevreden met gewoon goed
onderwijs, we willen excellent onderwijs. En hoe excellent, wordt bepaald door de
mate van tevredenheid van ouder en leerling en de examenresultaten in de krant.
Docenten willen hun klanten graag tevreden houden. Om het leerproces aangenaam en soepel
te laten verlopen - de klant geef immers de voorkeur aan makkelijk, snel en leuk - proberen
ze moeilijkheden te vermijden. De toekomstige generatie leert zo geen probleemoplossende
vaardigheden en mist daardoor de confrontatie met de realiteit, frustraties en het onbekende.
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Veranderingen in de samenleving op microniveau
De familieomstandigheden zijn veranderd: kleinere gezinnen, alleenstaande ouders of grotere
zogenaamde samengestelde gezinnen. Natuurlijk hebben ouders het beste voor met hun
kroost en dat gaat soms zo ver dat ze het liefst alle problemen en frustraties uit het leven van
het kind wegpoetsten. Zo is vorig jaar de term “curling parent’ (met dank aan de televisieserie
De Luizenmoeder) ontstaan. Ook met ‘curling parents’ mist een kind de confrontatie met
realiteit, frustraties en het onbekende. Ter illustratie: een week na een les met oefeningen voor
een duidelijke aanzet zei een moeder tegen me: “thuis hebben we maar niets meer met die tong
gedaan, dat vond ze zo vervelend!”
De smartphone heeft ons aller leven beïnvloed
De smartphone heef onze wijze van communiceren enorm beïnvloed. Digitale conversatie moet
snel, met weinig leestekens en woorden. Emoticons geven de gemoedstoestand aan, maar zijn
minder transparant (en soms ook minder eerlijk) dan lichaamstaal en gelaatsuitdrukking. De
smartphone is een uiterst handig apparaat, waarmee je met de hele wereld kunt communiceren
en alles wat je niet direct weet, kunt opzoeken. Parate kennis is daardoor bijna overbodig
geworden. Kennis opzoeken op je smartphone gaat snel, is leuk en makkelijk. Maar voor
muziek geldt: kunnen = weten + vele uren oefenen. Een lange termijn doel, dat niet meer
strookt met de huidige impulsmentaliteit.
Cultuur = Amusement = Cultuur?
Hoeveel kinderen/volwassenen komen via de media nog met muziek in aanraking?
Een programma als Maestro is best vermakelijk om naar te kijken. Een professioneel orkest, een
jury bestaande uit gerenommeerde musici en een aantal serieuze ‘coaches’ zijn erbij betrokken.
De bedoelingen van alle medewerkers zijn goed. Maar orkestdirectie is een opleiding met een
aantal jaren specialisatie na een gedegen hoofdvakstudie. In dit televisieprogramma wordt
gesuggereerd dat iedereen dirigeren kan en de muziek zelf is zo goed als ondergeschikt aan het
wedstrijdelement. Zo zijn er meer talentenshows waarbij iedere deelnemer 15 minuten BN-er
mag zijn. Kunst en cultuur lijken gelijkgesteld aan amusement, waarbij ook nog eens iedereen
voldoende expert is om als jurylid mee te mogen beslissen. Als je dan op muziekles gaat en
merkt dat het wel enige tijd zal duren voor je het gewenste resultaat krijgt, ligt de teleurstelling
snel op de loer. Wat moeite kost, lang duurt en niet meteen resultaat oplevert is gauw saai.
Cultureel toerisme
Kinderen hebben meer activiteiten naast school dan ooit tevoren. Omdat je niet alles kunt
hebben en doen, moet je keuzes maken. Een keuze voor één bepaalde hobby, betekent dat je een
andere mist: ‘To do one is to lose out on the other’. Kunstonderwijs (dus ook muziekonderwijs)
strookt niet met de principes van de ‘Impulse Society’, het is een lange termijn hobby die
niet alijd, leuk, makkelijk en snel te leren is. Vaardigheden ontwikkelen vraagt regelmatige
(liefst dagelijkse) inspanning. Problemen (frustraties) en daar een oplossing voor vinden zijn
daarbij onvermijdelijk. Angela Lee Duckworth beschrijft in haar boek Grit een gelijknamig
fenomeen, een combinatie van hartstocht, concentratie en doorzettingsvermogen als bepalende
succesfactor in alle vormen van educatie. Doorzettingsvermogen gedurende een lange periode:
willen trainen, niet slechts voor een sprintje maar voor een maratho.
Carol Dweck omschrijf ditzelfde fenomeen als ‘growth mindset’, een instelling, die liefde voor
leren (en daarmee succesvol leren) bevordert. Hoe ontwikkelen we doorzeingsvermogen in onze
Impulse Society? Leerorkesten komen enigszins tegemoet aan de korte termijn mentaliteit
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door leerlingen zes tot acht weken instrumentaal les aan te bieden, soms zelfs zonder dat er
een instrument mee naar huis gaat. De leerlingen spelen in een orkest, hartstikke leuk. Ze
spelen even dat ze orkestmusicus zijn. Vaak wordt het project afgesloten met een concert
waarbij ter ondersteuning ook docenten of andere beroepsmusici meedoen. Zo’n concert is
een prachtige ervaring en ieder kind kan zo even kennismaken met musiceren. Maar na het
project doorgaan met instrumentale les vergt naast tijd en inzet ook een financiële investering.
Er moet een instrument worden aangeschaft en muziekles blijkt niet goedkoop. Tijd en geld
die niet kunnen worden besteed aan andere activiteiten. Het percentage leerlingen dat na zo’n
project doorgaat met muziekles is uiterst gering. Leerlingen hebben bovendien het gevoel dat
ze ‘Muziekles al gehad hebben’. Sommige collega’s noemen deze werkvormen daarom geen
muziekonderwijs maar een vorm van cultureel ‘toerisme’.
The world has changed while we‘ve been busy making music…
Op macro- en microniveau is onze samenleving enorm veranderd. De vorm van ons
muziekonderwijs is echter veel minder veranderd. Heeft onze aanpak zijn succes voldoende
bewezen of zijn we op een punt aanbeland waar verandering onvermijdelijk is?
– Als onze aanpak succesvol is, dan toch alleen voor die leerlingen die onze muziekles
bezoeken, thuis studeren en naar muziek luisteren en dat liefst gedurende enkele jaren.
– Moeten we onze aanpak niet eens grondig tegen het licht houden?
– Kunnen we een compromis vinden tussen wat en hoe kinderen willen leren, wat en hoe wij
ze willen onderwijzen?
– Moeten wij ons aanpassen, aan de moderne, snelle tijd en kunnen we dat wel?
– Hoe behouden we daarbij zowel de MUZIEK als het ONDERWIJS in ons
muziekonderwijs?
Rechtvaardiging van muziekonderwijs... (Music Education in an age of measurement)
Misschien juist door de hierboven beschreven problematiek zijn vele deskundigen allerlei
geweldige redenen gaan noemen waarom muziekonderwijs van belang is: we krijgen
door musiceren beter wiskundig inzicht, doorzettingsvermogen, probleemoplossende
vaardigheden, we worden socialere wezens en muziek verbetert ons brein. En als je dat brein
kunt verbeteren, dan heb je het echt wel gemaakt...
Muziek wordt hier gemeten naar het effect en beoordeeld op zijn marktwaarde. Iets leren
door muziek is waardevoller dan leren met/over muziek. En wat als straks iets wordt ontdekt,
dat een nog beter effect op ons brein heeft?
Sociale aspecten
In mijn lespraktijk werk ik volgende de principes van de Suzuki- of moedertaalmethode.
Ouders spelen daarbij een zeer belangrijke rol en zijn aanwezig in de les. Alle leerlingen
krijgen individueel en groepsles. In de groep spelen ze samen met leeftijdgenoten van
hetzelfde niveau. Door de groepslessen te schakelen en deels te laten overlappen, speelt elke
leerling ook met leerlingen die minder of verder gevorderd zijn. Daarnaast zijn er regelmatig
workshops en concerten waaraan gastdocenten (soms uit andere landen) meewerken.
Het sociale aspect van dit hele netwerk - ik noem het onze Suzuki infrastructuur - is zeer
waardevol en motiverend voor alle betrokkenen. Wij mensen zijn immers sociale wezens. Veel
harmonieorkesten kennen een soortgelijk netwerk. Samen musiceren en samen optreden is
een geweldige verbindende ervaring.
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Daniel Coyle, bekend van zijn The Talent Code, beschrijf in zijn nieuwste boek The Culture
Code het belang van dit soort teambuilding. Zorg voor een team waar je bij wilt horen. Ga
spelen in een ensemble, orkest of fluitorkest of volg een workshop. Samen toewerken naar een
zo mooi mogelijk resultaat met schoonheid als gezamenlijk doel, motiveert enorm.
Frustratie als leermoment
Elke leerling is uniek. Daarom zijn onderwijsresultaten onvoorspelbaar. Als docent proberen we
natuurlijk elke uitdaging in zo klein mogelijke stapjes aan te bieden, maar frustraties zijn nooit
helemaal te vermijden, sterker nog: frustraties zijn leermomenten bij uitstek! Op speelplaatsen
van schoolpleinen werd boompje klimmen vanwege de risico’s verboden (curling!) en kwamen
er zeer veilige maar uiterst saaie klimtoestellen voor in de plaats. Recent is het in België weer
toegestaan om op schoolpleinen in bomen te klimmen. En met positief effect: leerlingen zijn
voorzichtiger en behendiger geworden.
Pleidooi voor de traagheid
Kunnen we zo wel doorgaan met ons jachtige leven, onze oppervlakkige communicatie en
ons verlangen om alles te meten? Qua voedsel maken we al een omslag van fastfood naar
slowfood. Veel patiënten met depressie of burn-out klachten (te lang uitsluitend gericht op
productiviteit) zijn op zoek naar mindfulness. Komt er een kentering?
Johan Huizinga beschreef dit al in zijn Homo Ludens, ‘De Spelende Mens’: alles wat
we nu cultuur noemen, komt voort uit spel. Spel is niet productief maar traint wel je
fantasie en motivatie. Er komt kunst en schoonheid uit voort, de cultuur van de toekomst.
Muziek en kunst maken ons menselijk (humaan). In muziek wordt de diepste wanhoop, het
scherpste verdriet verklankt - zonder uitleg, zonder woorden. Diezelfde muziek biedt door
haar schoonheid en structuur tegelijkertijd een onbegrijpelijke troost. Een taal van schoonheid
die door iedere mens wordt verstaan. Bij een begrafenis verschijnt bij de levensbeschrijving
over de overledene meestal een glimlach van herkenning op mijn gezicht. Maar als de muziek
begint, word ik onmiddellijk emotioneel en springen de tranen in mijn ogen.
Conclusies?
In een poging het ‘probleem’ in kaart te brengen, heb ik veel gelezen, geluisterd en met collega’s
gesproken. Nog heb ik geen antwoord op bovenstaande vragen gevonden en misschien zelfs
meer vragen gekregen: Is het wel zo erg is dat er minder belangstelling is voor muziekonderwijs?
Zelf vind ik dat muziek verbindt en helpt, je diepste gevoelens te verklanken en ik wil
toekomstige generaties daarbij graag blijven helpen. Maak ik me alleen zorgen, omdat mijn
eigen passie -geven van muziekonderwijs- wordt bedreigt? Misschien komt er wel iets moois
en nieuws voor in de plaats?
Anna Enquist verwoordt haar zorgen en hoop prachtig in haar Ode aan de diepgang:
‘Muziek verbindt, muziek verbeeldt emoties beter dan welke taal ook, en is de taal van het
hart die iedereen verstaat. Laten we hopen dat er in de toekomst nog mensen zullen zijn
die deze universele taal verstaan en leren beheersen. Laten we hopen dat er nog voldoende
professionele musici zijn die daarbij helpen en deze taal tot klinken kunnen brengen’.
Naschrift 2 mei 2020
Inmiddels zijn we enkele weken en veel nieuwe ervaringen rijker. Door maatregelen in verband
met de Corona pandemie zijn alle individuele lessen vervangen door online lessen. Ook
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ensembles, groepslessen en zelfs concertjes doen we met virtuele middelen. Leerlingen zijn
thuis, zien geen vriendjes op school of sportclub en blijken meer en graag te musiceren. Een
hoopvolle ontwikkeling die na de “lockdown” doorzet ? De tijd zal het leren.
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Anna Enquist: “Het verlangen naar de oppervlakte, Ode aan de diepgang” in Trouw, bijlage
Letter en Geest 22 november 2014
Anke van der Bijl www.fluitschool.nl, www.suzukiflute.nl

Deze foto en compositie zijn van dwarsfluitleerling Odil Suylig Smit (11 jaar). De compositie
is gemaakt geïnspireerd op (de hoogte van) de tulpen uit de tuin van zijn tante.
Gerda Thorn (Suzuki fluit docente, Amsterdam)
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Colofon
Suzuki Nieuws is het blad voor leden en donateurs van de Suzuki Vereniging Nederland (SVN).
De doelstelling van de SVN is het bevorderen van het muziekonderwijs volgens de Suzuki-methode. De SVN is de Nederlandse tak van de European Suzuki Association (ESA). Het Suzuki
Nieuws verschijnt 1x per kwartaal (maart, juni, september en december). Kopij insturen als Worddocument naar liesbeth@violeren.nl of naar adres:
			L.M. Bloemsaat-Voerknecht
			Plein 19C
			
2511 CS Den Haag
Foto’s en tekeningen als originele bestanden of gescand: 100% en 300 dpi.
Deadlines Suzuki Nieuws:
Herfstnummer: 		
15 augustus
Winternummer: 		
15 november
Voorjaarsnummer:
15 februari
Zomernummer: 		
15 mei
Redactie: Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (liesbeth@violeren.nl)
Grafische vormgeving: Zbigniew Dowgwillo (dowgwillo@gmail.com)
Lidmaatschap
De SVN kent verschillende categorieën leden:
A
volledig gediplomeerde Suzuki-docenten (ESA level 5)
B1 Suzuki-docenten met ESA level 3 of 4
B2 Suzuki-docenten met ESA level 1 of 2
B3 docenten in opleiding voor ESA level 1, en andere muziekdocenten.
C
Suzuki-leerlingen en hun ouders en andere belangstellenden
Zij die de vereniging financieel willen ondersteunen kunnen donateur worden (minimumdonatie
€ 15,00 per jaar)

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

Contributie, aanmelding en opzegging
De contributie bedraagt voor A- en B- leden € 40,00 per jaar, voor C-leden € 15,00. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Nieuwe leden en donateurs kunnen zich aanmelden via
www.suzukimuziek.nl (doorklikken naar Vereniging, Lidmaatschap) of via een mail aan secretaris@suzukimuziek.nl. Aanmelding geldt tot wederopzegging en per geheel boekjaar (1 augustus
tot 31 juli); een eventuele opzegging dient tenminste 1 maand voor het einde van een boekjaar te
geschieden via een mail aan secretaris@suzukimuziek.nl.

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