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VOORWOORD VAN DE REDACTIE
Helaas, het virus is niet met de noorderzon vertrokken tijdens de zomer, we zullen er -of
we nu willen of niet- nog een tijdje voorzichtig mee moeten leven, rekening houden met
elkaar en grotere bijeenkomst naar de toekomst verschuiven. Gelukkig mogen we wel
weer live lesgeven en eerlijk gezegd heeft het nog nooit kwaad gekund om eerst even je
handen te wassen voordat je je instrument uitpakt bij de les. De pianodocenten poetsen
zich waarschijnlijk een ongeluk. Bij ‘gesnotter’ thuis blijven is sowieso ook al een goed plan
en de les dan via FaceTime of Skype doen, is (als we eerlijk zijn) ook geen onoverkomelijk
hindernis. Fijn, dat we tegenwoordig de technische middelen hebben. Zolang we maar niet
helemaal weer “op slot” moeten, kan ik er persoonlijk goed mee overweg.
Menig docent vertelde in het vorige Suzuki Nieuws dat er ook leerlingen waren
geweest, die grote vooruitgang geboekt hebben tijdens de digitale lessen! Maar uiteraard:
elkaar persoonlijk kunnen zien, is en blijft het allerbeste en wel zo fijn en menselijk! Laten
we hopen, dat dat mogelijk blijft, nu de winter eraan komt. Laten we daarom allen met
elkaar verantwoord met de maatregelen omgaan. Wellicht kunnen we dan in april eindelijk
weer een groot concert geven bij de workshop in Biezenmortel. Elders in dit nummer staat
de nieuwe aankondiging!
Ook zult u een aankondiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Suzuki
Vereniging aantreffen. Deze kon in het voorjaar niet doorgaan vanwege de ‘intelligente
lockdown’. We hoopten nog, dat we deze op een later tijdstip toch live zouden kunnen laten
doorgaan, maar we hebben nu voor de veiligste optie gekozen en een Zoom-versie op het
oog. We hopen dat velen erbij kunnen zijn op 28 november!
Voor de zomer was er nog een leuk event: Suzuki Lessons Link Up, georganiseerd
door Marco Messina. Ik heb zelf meegedaan en Jaap Delver heeft zijn ervaringen ook
opgeschreven.
Tijdens de zomer, zijn er toch een paar Suzuki workshops geweest: cellodocent
Brendan Conroy heeft een workshop online gedaan en pianodocente Heleen Verleur is
zelfs echt op pad gegaan naar België om daar bij een gemengde workshop piano/viool les te
geven.
In dit nummer van het Suzuki Nieuws is Aviva Boissevain, moeder van een Suzuki
cello-, viool- en pianoleerling creatief aan de slag gegaan met Etude en ze deelt haar prachtige
tekeningen, die het memoriseren van de lastige stukjes en brokjes van dit liedje optisch
aantrekkelijk maken. Ze noemt ook de Children’s Music Laboratory versie, die ik op mijn
beurt dan erbij voeg. Verder geef ik nog een andere versie met optische ondersteuning voor
degenen, die al wat ouder zijn en niet alleen op het gehoor, maar ook met de noten willen
werken… mijzelf hielp het werken met kleurtjes altijd erg goed om stukken te analyseren
en van buiten te leren.
We wensen iedereen een succesvol en vooral gezond lesjaar 2020-2021!
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (redactie Suzuki Nieuws)

DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS - 15 NOV 2020
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ALGEMENE
LEDENVERGADERING
van de
Suzuki Vereniging Nederland

Zaterdag 28 november 2020
20.30 - 22.00 uur
online via Zoom

Op zaterdag 28 november vindt de Algemene Ledenvergadering
van de Suzuki Vereniging plaats. Alle leden van de Vereniging,
dus zowel ouder-leden als docent-leden zijn van harte
uitgenodigd deze online-vergadering bij te wonen.

U kunt zich voor de vergadering aanmelden door een mail
te sturen aan secretaris@suzukimuziek.nl. We sturen u dan
een dag voor de vergadering per mail de gegevens toe
waarmee u in de Zoom-app kunt inloggen.

3

RECEPT VOOR ETUDE
Aviva Boissevain
Dit recept is bedoeld als hulp voor ouders van de jongere (cello)leerling die het instuderen
van Etude uit Boek 1 staat te wachten.
Benodigdheden
- hongerige kleuter
- 8 appels, 6 bananen, 2 bramen, 2 citroenen, 3 komkommers, groene druiven, rode
druiven, schijfje citroen
- cello (al zal het met een viool, gitaar, dwarsfluit, blokfluit, trompet, harp of ander instrument ook wel gaan. Het voordeel van een cello is dat de leerling tijdens het bespelen
hiervan vrijwel automatisch uitzicht heeft op de vloer, die zich goed leent voor het uitstallen van de vruchten.)
Inleiding
Er schijnen vier manieren te zijn om Etude aan te leren. Onderstaande manier is misschien
een vijfde, spontaan opgekomen toen de leerling zich tijdens de les vergiste bij het naspelen
van het voorbeeld. Bij het aanleren van de twee basispatronen haalde ze deze door elkaar.
Hierop pakte de docent ter plekke twee voorwerpen die toevallig binnen handbereik lagen
om het verschil niet alleen hoorbaar maar ook zichtbaar te maken: twee schudinstrumenten in de vorm van respectievelijk een appel en een banaan. Luister:

Dit

is

Dit

is

Het hielp. Dusdanig dat de dagen daarna thuis tijdens het studeren alleen nog maar ‘banaan’ of ‘appel’ hoefde te worden gezegd en ze wist direct wat ze moest spelen. Dus volgde
de les daarna het onvermijdelijke: ‘Wil je soms alle noten leren?’ Er werd gretig geknikt.
Leuk voor haar, maar wat doe je als ouder als je na die les weer buiten staat? Het voltallige
notenpatroon van Etude liet zich niet reduceren tot het roepen van louter ‘appel’ of ‘banaan’. Een blik in de ijskast bood uitkomst.
Dag 1: Appel en banaan
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Deze waren tijdens de les al geleerd. De enige stap die thuis nog moet worden gezet is het
uit elkaar houden van het aantal keren dat ze moeten worden gespeeld.
Banaan is consequent: steeds aan het einde van zin 1 en 2, steeds drie keer en steeds door
hetzelfde stukje gevolgd (citroen) en voorafgegaan (braam) (uitleg verderop).
De appel doet raar: eerste zin geen drie keer zoals de banaan, maar twee keer. In de zin erna
wél drie keer. Is dan opeens verdwenen, om vervolgens in de laatste zin weer op te duiken,
weer drie keer, maar gevolgd door iets heel anders (komkommer) dan in de eerste twee
regels (braam) (uitleg komt zo!).
Zodra je kind deze structuur in de gaten heeft, is de rest van Etude eigenlijk alleen nog
maar een invuloefening.

Wat doe je thuis tijdens het instuderen van dit geraamte met de noten ertussen, die je
kind nog niet kan spelen? Het handigste is om deze zelf te spelen, maakt niet uit op welk
instrument, of zingen. Voor dit laatste leent de tekst van Liesbeth Bloemsaat (cursusboek
Children’s Music Laboratory) zich uitstekend. De woorden hiervan bieden ook een goede
ondersteuning bij het onthouden van de verschillen tussen de patronen. Bovendien vind je
kind het waarschijnlijk ook gewoon leuk om op de melodie van Etude samen een liedje te
zingen.
Dag 2: Braam en citroen
Wat de docent voor elkaar krijgt tijdens de les, laat zich soms ook uitproberen tijdens de
studiemomenten thuis. Op dezelfde manier als in de les de patronen ‘appel’ en ‘banaan’
werden geleerd, kun je thuis de twee patronen die hierop volgen instuderen. Nu met twee
andere vruchten, bijvoorbeeld een braam en een citroen. Ook deze beginnen allebei met een
opstreek. En ook tussen deze twee is er maar 1 stapje verschil.

is

is

Juist het gegeven dat je kind per dag maar twee kleine nieuwe patronen leert, blijkt vruchten
af te werpen: doordat ze maar klein zijn, zijn ze makkelijk te onthouden. Doordat ze maar
weinig verschillen ben je bij het aanleren van het ene patroon ook bijna al meteen klaar met
het andere. Doordat het er maar twee zijn kun je ze per studiemoment lekker vaak herhalen.
Dag 3: Komkommers
De komkommer is de toonladder van C naar beneden. Deze komt in Etude op drie manieren voor:

is

is

is
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Aan het verschil in richting van de komkommer ziet de leerling welke van de drie toonladders er gespeeld moet worden.
Let op: De toonladders verschillen in het gebruik van de tweede of derde vinger. Probeer
dit direct te automatiseren, anders wordt het een zooitje dat in een later stadium nauwelijks
meer valt te repareren.
Dag 4: Druiven
De druiven zijn drieklanken.

is

is

De druiven leiden de komkommers in. Ze komen in het stuk maar 1 keer voor. Op deze
plek. Op beide trossen volgt een toonladder.
Dag 5: Schijfje citroen
De eerste noot leer je als laatste aan.

is

Eerste vinger op de D-snaar. Afstreek.
Deze noot is dezelfde als de laatste van het groepje hele citroen. Vandaar een schijfje.
Dit waren de noten. Zodra de leerling bij het zien van iedere vrucht het bijbehorende patroon kan spelen zit je goed. Bij het volgen van bovenstaande stappen blijkt dit wonderlijk
genoeg vanzelf al zo te zijn. Wil je er zeker van zijn dat dit de volgende dag ook nog zo is
dan kun je er een spelletje van maken: houd de vruchten om de beurt omhoog, bij wijze van
‘flitskaart’. Je kind mag dit natuurlijk ook bij jou doen. Kijken wie er het snelste weet wat
hij moet spelen. Of andersom: eerst een notenpatroon spelen en elkaar laten raden welke
vrucht het is.
Voor wie een vruchtenstapel van deze omvang niet in huis heeft bieden schetsblok en kleurpotlood uitkomst. (Tevens een goede gelegenheid om je kind te trakteren op je tekenkunst:
‘Het schetsblok met die braam erop vind ik het mooiste dat je gekocht hebt, mamma’).
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Dag 6: Alle vruchten
Stal alle vruchten (of de afbeeldingen ervan) uit op de vloer, volgens het notenpatroon van
het stuk. Dan ziet de hele Etude er zo uit:

Terwijl je één voor één de vruchten aanwijst, blijkt je kind Etude opeens helemaal te kunnen spelen. De volgende stap laat zich raden: dat doen we nog eens. En nog eens. En nog
eens. Hier in huis bedacht de leerling zelf als regel dat het aantal keer dat je een nieuw
liedje iedere dag studeert even vaak mag zijn als het aantal jaren dat je oud bent (vijf, in haar
geval).
Dag 7: Etude vreten
Nu uit het hoofd. Hiervoor leent de wegveegmethode zich goed:
Haal een of twee vruchten weg. De patronen die
het eerste werden geleerd blijken als eerste weg
te kunnen: appel en banaan. De andere vruchten
laat je liggen. Zodra je tijdens het spelen bij de
lege plek bent aangekomen weet de leerling inmiddels prima of hier ‘appel’ of ‘banaan’ moet
worden gespeeld.
Na appel blijkt de braam hier al zo automatisch
op gespeeld te worden dat die ook wel weg kan.
Dat geldt ook voor de komkommers, want wat
is er leuker dan het spelen van een toonladder
naar beneden? Alsof je een balletje de trap af laat
stuiteren. Vooral als de laatste noot ervan, tevens
de laatste noot van het hele stuk, de allerlaagste
noot is die je op een cello kunt spelen: de lage C,
alias de olifant. Grote favoriet.
Het schijfje citroen was slechts garnering dus kan
ook snel weg. Ook de twee trossen druiven blijken
inmiddels weg te kunnen.

Etudevreetster Candide, celloleerlinge
van Brendan Conroy
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De enige vrucht die bleef liggen en opeens een struikelblok werd was de citroen. Misschien
omdat hij begint op de snaar die het verste weg ligt (helemaal op de A-snaar) én dan ook
nog met die opstreek. Dat is een beetje gemeen. Maar na vijf keer is ook dat overwonnen.
Zo is dit voor kleuters best ingewikkelde stuk snel achter de kiezen. Wie het helemaal kent
mag als beloning de vruchten natuurlijk allemaal opeten, al dan niet met hulp van geamuseerd toekijkende familieleden. En dan constateert het jonge cellospeelstertje tevreden dat
ze wel begrijpt waarom het stuk zo heet: Eet-ude.
Etude als Csárdás
Wie Etude al verteerd heeft en zich afvraagt wat Suzuki in dit merkwaardig asymmetrische stuk zag kan misschien proberen er eens een variatie op te spelen in de vorm van
bijvoorbeeld een Csárdás (Hongaarse dans). Ter inspiratie zie: https://www.youtube.com/
watch?v=18sHuWcOjbc
Aviva Boissevain, Suzuki ouder

SUZUKI HERFSTPUZZEL VOOR ETUDE
Kun je in de lege notenbalk onder de vruchten zelf de noten noteren?
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NOG MEER ETUDE-VARIATIES
Liesbeth Bloemsaat
Etude-variatie 1
Aviva Boissevain noemde in haar fruit-Etude dat er ook een Children’s Music Laboratory
(CML) tekstversie bestaat. Deze wil ik hier graag delen. De bijbehorende choreografie is
bijzonder fysiek (en vermoeiend voor sommige docenten en ouders met zwakke knieën),
maar doeltreffend: bij AF door de knieën zakken, vervolgens langzaam omhoog komen
en dat iedere keer weer als het voorkomt… de ‘sprong’ is logischerwijs een sprongetje in
de lucht en de toonladders naar beneden spreken voor zich… bij de laatste ligt iedereen
uiteraard languit op de grond. Zittend met je kleine (!) kind op schoot met het gezicht naar
je toe kan ook, handen achter nek en hoofd van het kind leggen en bij iedere AF, je kind
even achterover laten zakken… succes gegarandeerd!
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Etude-variatie 2
Een veel ‘saaiere’ versie, maar eigenlijk naar hetzelfde principe als de versie van Aviva is mijn
kleurtjes-versie. LET OP: het is hierbij niet de bedoeling, dat een leerling de voorgekleurde
versie ‘krijgt’, maar dat je tijdens de les samen met het kind op ontdekkingsreis gaat en de
noten verkent. Kijk, dit eerste groepje bestaat uit welke noten? ‘B-D-G-A…’. ‘Welke kleur
heeft dat voor jou? 'En het kind zegt ‘groen’… we pakken de viool en spelen het groepje,
vervolgens plak je het groene markeerstickertje erop (ik koop ze trouwens bij de Hema;
deze zijn nog goed doorzichtig, sommige duurdere zijn dikker, maar dan zie je de noten er
niet meer doorheen). De volgende vraag is dan: 'waar zie je precies hetzelfde groepje nog
een keer'… vervolgens worden al deze groepjes eerst groen gemaakt. Dan de blauwe, dan de
toonladders en dan de restgroepjes… twee daarvan zijn drieklanken…
Natuurlijk hoor ik nu menigeen roepen dat dit toch helemaal niet volgens Suzuki is, je
moet immers op je gehoor spelen en niet op noten! Klopt, maar de ervaring leert dat menig
leerling niet meer 3 of 4 jaar oud is als hij of zij Etude leert spelen… als je leerlingen hebt,
die net iets ouder zijn en je als docent alert bent, dat ze niet te laat met het notenschrift
bekend worden… dan kun je hier prima notennamen mee repeteren en het maakt direct
duidelijk dat stuk dat op het eerste gezicht als een onmogelijke brij van noten uitziet, best
overzichtelijk in te delen is. Bovendien is door het repeteren van de afzonderlijke groepjes
het van buiten leren van het liedje in een ommezien van tijd geleerd.
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (Suzuki (alt)viool en CML-docente, Den Haag)
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Wij zijn zeer verheugd dat er van
vrijdagmiddag 23 april t/m zondag 25 april
2021 alsnog een meerdaagse Suzuki
Workshop zal plaatsvinden in het prachtige
klooster “Beukenhof” in Biezenmortel
(Nederland)
I.v.m. Corona zorgen we ervoor dat de 1,5 m
afstand gewaarborgd is en er zal in shifts
gegeten worden.
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

Beste ouders, leerlingen en docenten,

23 april – 25 april 2021

Biezenmortel (NL)

Suzuki Workshop

Margrét Stefánsdóttir (IJsland)

Nancy Daly (Engeland)
Jaap Delver (Nederland)
Eulàlia Subirá (Spanje)
Brendan Conroy (Nederland)

Fluit:

Blokfluit:
Cello:

Aanmelden kan d.m.v. het digitale
inschrijfformulier op www.suzukimuziek.nl
Tot 20 december 2020 geldt er een Early Bird
korting. 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.

Inschrijving/Early Bird korting

Andere docenten later te bevestigen

Irene Gallego (Duitsland)
Wilfried van Gorp (België)
Juan Carlos Navarro (Spanje)
Johannes Lievaart (Nederland)

Viool:

Het docententeam

Aankomst
Diner
Play-in
12+ avond

14:30-15:30

Zondag
Slotconcert

Groepslessen, masterclasses, soloconcert &
samenspelen

Zaterdag & Zondag

16:00-18:00
18:00
19:00
21:00

Vrijdag

Programma

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. het
beperkte 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 28 februari 2021 insturen naar
biezenmortel@suzukimuziek.nl

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?

Tarieven

€140/150
€135/145
€100/110

Early Bird/Tarieven na 20 dec’20
Accommodatie
Logies volw.
Logies kind 8+
Logies kind t/m 7

€100/110
€10/10
€20/20
€45/50
€25/30

(2x overnachtingen, diner, ontbijt en lunch, onbeperkt
koffie/thee)

Lessen

Groepslessen
Korting 2e kind
Korting 3e kind
Pre Twinkle
Masterclass

€55/60

Het is niet mogelijk alleen de lessen af te nemen, het is
een totaalpakket.

Docenten

Observeren

MARCO MESSINA EN ZIJN ‘CRAZY IDEA’
SUZUKI LESSON LINK UP OP 21 JUNI, WORLD MUSIC DAY
Liesbeth Bloemsaat
De Italiaanse Suzuki fluit docent Marco Messina, bij menig lezer van het Suzuki Nieuws
bekend als het gezicht voor de docentenopleiding Children’s Music Laboratory, had weer
eens een ‘crazy idea’, namelijk om op 21 juni (dat schijnt ‘wereld muziek dag’ te zijn, maar
daarover verderop meer) Suzuki leerlingen en Suzuki docenten, die elkaar nog niet kenden
via Skype, Zoom of FaceTime met elkaar te verbinden en een les samen te laten hebben,
bij wijze van ‘alternatieve workshop in corona tijd’. Hij had mij en een paar andere docenten
in verschillende buitenlanden gepolst, wat wij van zo’n idee zouden vinden: “te gek”, “schitterend”, “leuk”, “geweldig”… iedereen wilde er graag aan meedoen en uiteraard op vrijwillige basis zonder betaling een aantal lessen van een half uur online met een wildvreemde
leerling doen. Via de European Suzuki Association werd een bericht aan Suzuki docenten
verstuurd die op hun beurt weer aan hun leerlingen konden vragen, of er iemand mee wilde
doen… wat bleek… binnen een aantal dagen waren er uit alle hoeken van Europa al 700
aanmeldingen van leerlingen binnengestroomd bij Marco. Naarstig werd er nog naar meer
docenten gezocht en die werden ook gevonden, zodat ‘de druk’ een beetje verdeeld zou
worden (rond de 300 docenten hebben meegedaan). Helaas was ik zelf te langzaam met
het doorsturen van het bericht naar mijn leerlingen (excuus!): na een paar dagen moest
Marco de deadline voor aanmelding al vervroegd sluiten, omdat hij en zijn collega bedolven
waren onder de aanmeldingen… wat een puzzel, om iedere leerling bij een docent van het
passende level en een passend tijdstip ondergebracht te krijgen. Ik denk, dat Marco op een
gegeven moment zelf moet hebben gedacht, dat dit inderdaad een ‘crazy idea’ was. Ik benijd
hem niet. Ik kreeg van hem namen en emails van twee leerlingen toegestuurd, een voor
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viool en een voor altviool, beide uit Italië. Per email spraken we af, wat de leerling zou spelen en via welke online-video-verbinding we contact konden maken. Kort voor de bewuste
zondag, belde Marco me in paniek, of ik nog een boek 7 leerling uit Polen kon doen, want
de betreffende docent uit London was ziek geworden. Geen probleem, stuur maar op, maar
wat ik ook deed, geen contact per email en ook het opgegeven Skype adres gaf geen resultaat… die boek 7 leerling heb ik dus helaas niet online kunnen ontmoeten. De moeder van
de altvioolleerling stuurde me op zaterdag een mail, dat ze er zondag toch niet konden zijn,
omdat ze op reis moesten wegens ernstige familie omstandigheden… ik heb weliswaar een
bericht gestuurd, dat we de les graag op een andere dag zouden kunnen doen, maar ik heb
niets meer vernomen… hopelijk niets al te ernstigs… Bleef er dus nog maar 1 leerling over:
een 9-jarig meisje uit Italië, dat de Bach Bourrée (laatste stuk uit boek 3) speelde, vlot, zuiver, met rechte streek en met hele soepele vingers, een genot! Ik kon met haar de diepte in
gaan en het over de ‘verstopte’ tweestemmigheid in dit stuk hebben, de dialogen, die zij met
haar moeder zou kunnen hebben over een extra stukje cake haar “ ja, toe nou” en haar “nee,
echt niet” enz dat in de muziek verstopt zit. Helemaal duidelijk werd het toen mijn twee
handpoppen dit gesprek voor het beeldscherm met elkaar gingen voeren, toen zij speelde.
We hebben ontzettend veel plezier met elkaar gehad, het halve uur vloog om: uiteindelijk
was het een les van 45 minuten geworden en we hebben afgesproken, dat we na de zomer…
nog een meeting gaan doen! Geen idee, of dat de bedoeling was, maar het smaakt naar
meer! Dit willen we ieder jaar wel een keertje doen. Wie helpt Marco volgende keer met de
verdeling van alle aanmeldingen?

SUZUKI LESSON LINK UP – BLOKFLUITEN VIA SKYPE
Jaap Delver
Tijdens de Suzuki Lesson Link Up-dag heb
ik aan drie Engelse blokfluitleerlingen lesgegeven. Leerlingen van mijn Engelse collega
Nancy Daly, die al ik kende van de jaarlijkse
zomercursussen in Great Malvern. Dat was
dus minder spannend dan wanneer ik totaal
onbekende leerlingen getroffen zou hebben,
maar wel heel leuk om elkaar weer te zien
en te horen hoe ze muzikaal gegroeid waren!
Ik begon met Joseph, die ineens een prachtige Courante uit een suite van Hotteterre
uit boek 5 speelde. We zijn vooral met de
trillers bezig geweest die nog wat verfijning
behoefden. Zijn broertje Felix speelde het
Menuet in g-mineur van Petzold en het Menuet in b-mineur uit orkestsuite nr. 2 van
J.S. Bach. Veel mooier dan ik van hem gewend was! En tot slot heb ik met Lily aan Ende
gewerkt, een stuk van Louis Andriessen, waarbij de speler op twee altblokfluiten tegelijk
speelt.
Het was echt een feest om ze op deze manier les te kunnen geven!
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21 JUNI FÊTE DE LA MUSIQUE / INTERNATIONALE
DAG VAN DE MUZIEK / WERELD MUZIEK DAG
Liesbeth Bloemsaat
Marco had voor het Suzuki Lesson Link Up-event niet voor niets 21 juni gekozen: ik wist
het zelf niet, maar dat is Wereld Muziek Dag. Jawel, een speciale dag voor amateurmusici
uit de hele wereld. De Internationale Dag Van De Muziek is in 1982 opgericht in Frankrijk
onder de naam Fête de la musique, maar is snel over de wereld verspreid. Overal op aarde
vinden concerten en spontane jamsessies plaats in parken, op straat, in huiskamers, overal
eigenlijk. De toegankelijkheid en de vrijwillige inzet van de muzikanten zijn de pijlers van
het idee. De belangrijkste voorwaarde: de muziek moet gratis zijn. Het wordt sinds 1982
in alle gemeentes van Frankrijk gevierd, en later ook buiten het land, in onder meer België
en Duitsland. Op kleine schaal wordt het tegenwoordig ook in Nederland gevierd. In 2021
valt 21 juni op een maandag, maar wie weet kunnen we op zaterdag 19 juni of zondag 20
juni iets doen met meerdere Suzuki docenten samen en Suzuki leerlingen uit verschillende
plaatsen? Zoals ik voor de zomer heb vastgesteld: er zijn veel mooie parken in Den Haag
waar je prima met z’n velen kunt musiceren: we hebben daar steeds enkel positieve reacties
gehad… dus op Wereld Muziek Dag 2021 zal een ding zeker zijn: applaus gegarandeerd!
Wie doet er mee? Mail naar liesbeth@violeren.nl.
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht, Suzuki (alt)viool en CML docent, Den Haag

WORKSHOP PIA-NOOTJES IN GENT
Heleen Verleur
Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus was ik, als pianodocente bij een Suzukiworkshop in Gent. Deze was voor violisten, pianisten én voor kleintjes vanaf 3 jaar die nog
geen instrument bespelen. Organisator en Suzuki pianodocente Lieve van der Plaetsen had
me gevraagd om zowel ‘gewone’ Suzukilessen als improvisatielessen te geven. De weken
voor de workshop was het nog even spannend of het allemaal door kon gaan: de provincie
Antwerpen was inmiddels op slot vanwege Covid. Tot het laatste moment hield ik er
rekening mee dat het evenement misschien zou worden afgelast vanwege deze dreiging.
Maar gelukkig: het ging het door. Dit was voor mij wel een belangrijke stap, na maanden
van online lessen. Ik had al sinds maart, dus maar liefst vijf maanden geen leerlingen
‘in het echt’ gezien! Op het scherm natuurlijk wel, en er was bij velen flink vooruitgang
geboekt, ondanks dat. Maar toch was het spannend om weer ‘fysiek’ met groepjes kinderen
te werken. Er waren trouwens uitstekende maatregelen ter voorkoming van Covid, zoals
mondkapjes, ontsmetting van de handen en piano’s enz. In België zelf moet je overigens,
evenals in Frankrijk en nog meer landen, een mondkapje op als je een winkel binnengaat.
Voor de rest wordt het geadviseerd, maar niet verplicht.
Het thema van de workshop was ‘Mijnheer van Beethoven’, want Ludwig van Beethoven
werd natuurlijk 250 jaar geleden geboren en die verjaardag moest worden gevierd. We
begonnen elke dag dan ook met het zingen van het ‘Vredeslied’, ofwel ‘Ode an die Freude’
maar dan met een Nederlandse tekst over vrede (de tekst was van Jan Coeck, tevens een
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goede componist van wie die week meerdere muziekstukken werden gezongen). We zongen
dan buiten op de binnenplaats, op gepaste afstand van elkaar. De piano- en vioolbegeleiding
klonk vanuit het openstaande raam naar de binnenplaats, en werd prachtig gespeeld
door Lieve zelf en haar dochter Floor Hamerlinck op viool. Floor was ook de hele week
aanwezig en speelde bij vele gelegenheden op hoog niveau viool. De kinderen aanbaden
haar (als rolmodel; ze is net wat ouder dan zij) en zagen haar af en toe als een grote knuffel,
waardoor ze weinig rust had. Om het vredeslied te horen uit al die kinderkeeltjes, was bijna
engelachtig. Menigeen moest af en toe een traantje wegpinken. Na het ochtendzingen ging
iedereen naar zijn lokaal. Er waren diverse lessen die ik hieronder kort zal beschrijven.
Wie al piano of viool speelde, kreeg een dagelijkse individuele les. Voor de kleintjes
vanaf drie jaar was er CML (‘Children Music Laboratory’ van Elena Enrico en Marco
Messina), muzische vorming en Dalcroze. Dit laatste werd gegeven door Lydia Mboko,
een inspirerende docente uit Brussel die de kinderen goed kon aansturen. Wat ik echt knap
vond was dat ze de lessen in het Nederlands gaf en dat ze alle kinderen goed meekreeg.
Af en toe moesten wij docenten, even een woord uit het Frans vertalen (“Wat is ‘nuage’?”
“Wolk!”)
Alle docenten waren trouwens zeer bekwaam (ik spreek nu even niet over mezelf). Hier
kom ik later in dit stuk nog op terug. Helaas kon ik niet bij iedereen kijken, want daarvoor
had ik het zelf te druk.
Wat ik bijzonder vond aan deze Suzuki-workshop, was dat er GEEN ouders bij waren.
Natuurlijk ben ik als Suzuki-docente een grote fan van ouders bij de les. Soms is het echter
fijn om alleen met de kinderen te zijn. Ik merkte dat de kinderen nu meer naar elkaar toe
trokken. Ook de docenten kregen een hechte band met de kinderen, misschien omdat ze nu
met hun vragen naar hen toekwamen. Dus deze formule werkt: juist omdat de ouders bij de
‘gewone’ wekelijkse lessen zo goed hebben meegedraaid, kunnen de kinderen voor een groot
deel zelfstandig hun les ingaan. Ook één van de jongste driejarigen, Lennox, die de eerste
dagen nog wat moeite had om zijn ouders te laten gaan, liep op het laatst voortdurende te
glunderen, blij met alle kinderen om zich heen.
Een impressie van een lesdag van mijn eigen (piano)schema:
• 9.00 uur: privéles aan een tiener
• 10.00 uur: groepsles piano met 8 kinderen (instuderen stuk voor meerdere piano’s).
In het lokaal was een vleugel, een piano, en vier digitale piano’s
• 11.00 uur: pauze
• 11.15 uur: improvisatie met 3 kinderen
• 11.40 uur: improvisatie met 6 kinderen
• 12:00 uur: improvisatie met 5 kinderen
• 13.00 uur: heerlijke (warme) lunch bezorgd door een cateringbedrijf
• 14.30 uur: pianoles aan kind
• 15.00 uur: pianoles aan twee kinderen
• 16.00 uur: koor (tot 17 uur) observeren
• 17.00 uur: kort overleg met Lieve en de andere docenten
In het lokaal had ik twee ramen openstaan zodat het goed kon doortochten, maar die week
was het bijna 38 graden dus echt koel werd het niet. In elk geval hielp het wel een beetje. Of
ik tijdens de les een mondkapje opdeed, liet ik onder meer afhangen van hoe oud de student
was. Vanaf twaalf jaar droegen studenten een mondkap, en dan deed ik dat meestal ook.
Als ik iets voordeed op het instrument van de leerling, had ik zeker een mondkap op. Maar
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als ik aan mijn eigen piano/vleugel zat, dan deed ik hem soms wel af. Want bij 38 graden
een mondkap dragen is erg vermoeiend!
De kinderen die ik tijdens mijn improvisatielessen toebedeeld kreeg, hadden nog weinig
tot geen ervaring met improviseren. Dat kon ik onder meer opmaken uit het feit dat ze
soms nogal verlegen waren om dingen uit te proberen. Vaak riep ik: “Niet nadenken,
probeer gewoon, je ziet wel wat er komt. Het kan niet fout zijn want jij bent de baas, je
mag het zelf bedenken! Ik hoor niks, kun je harder spelen? Nog veel harder! Niet mij niet
precies naspelen, maar liever een beetje anders. Kun je alleen het ritme nadoen en de noten
veranderen?” Dat deden we natuurlijk tussendoor met klappen en spreken/zingen, wat dan
best wel goed ging, maar zodra we achter de piano zaten, was er ineens best wat aarzeling.
Het was gewoon iets nieuws. De kinderen die het moeilijk vonden gaf ik meestal vijf (vaste)
tonen. Muziekstudenten in België zijn gewend te praten in ‘do re mi fa sol’, in plaats van
c d e f g. Een ‘fis’ is een ‘fa kruis’. Ik ben trouwens het ‘do re mi fa sol’ systeem hierdoor
weer extra gaan waarderen. Vooral omdat je de klank van ‘do re mi fa sol’ zo goed in je
hoofd kunt krijgen. Maar ik ben wel voorstander het flexibele do: je kunt dit systeem dan
‘omzetten’ naar elke toonladder.
Natuurlijk waren er in Vlaanderen ook wel dingen waar ik aan moest wennen. Stond er
aangekondigd dat het concert om één uur begon, was er niemand te bekennen in de zaal. Een
kwartier later wel! Daar stond ik, alleen op de gang. Gewend om mijn alarm te zetten, twee
minuten voordat een les is afgelopen, zodat we nog dingen kunnen afronden. De anderen
waren allemaal nog lekker bezig. Academisch kwartier? Als ik bij mijn lessen in Nederland
twee minuten later begin, of eindig, krijg ik vaak commentaar van mijn leerlingen. In België
is het wat dat betreft veel relaxter.
Wat een inspirerende docenten waren er in Gent. In het kort zal ik ze even beschrijven:
• Sylvain Pénard (piano): op en top Suzuki-docent. Zoals hij met de allerkleinsten
werkt: alsof je naar een Zen film kijkt! Bijna zonder geluid, met prachtige bewegingen,
worden er subtiele klanken aan de piano ontlokt. Iemand met visie én humor.
• Fedra Coppens: fantastische violiste en pedagoog.
• Emma Semmick: jonge maar ervaren koordirigente. Er ontsnapte niets aan haar
aandacht, zeer opmerkzame vrouw met hart voor kinderen.
• Michelle Vanneste (muzische vorming/opvang): Michelle’s achtergrond is kleuterjuf,
zij kan zo goed met de kleintjes overweg, brengt ze de grondbeginselen van muzische
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vorming bij. Helaas heb ik haar lessen niet kunnen volgen omdat ik zelf bezig was. Maar
ik heb haar wel op video gezien.
• Lydia Mboko (Dalcroze): ik heb genoten van haar groepslessen, waarbij muziek door
middel van beweging centraal stond.
• En last ‘but not least’ natuurlijk Lieve: zoals zij de Frühlingssonate van Beethoven
uitvoerde samen met haar dochter Floor. Zoals zij dit alles had georganiseerd. Onder
Lieve’s inspirerende en soms pittige leiding viel alles op zijn plek!
Het slotconcert was op vrijdag 14 augustus maar dit keer zónder publiek in verband met
Corona. Van het hele concert werd een video opname gemaakt die later aan de ouders
zou worden gestuurd. Uiteindelijk heb ik met drie groepen kinderen tijdens het concert
geïmproviseerd.
De eerste groep was het jongst, met hen deed ik een stuk dat ik ‘Ups and downs’ heb
gedoopt. We deden een toonladder van C (do) eerst omhoog en daarna omlaag waarbij elke
toon twee keer werd gespeeld. Daarna gingen de kinderen om beurten improviseren met de
tonen c d e f g, terwijl ik bij ieder kind eerst een kort motiefje speelde waarop een antwoord
gegeven moest worden door een gedeelte van de vraag over te nemen. Intussen speelde ik
de begeleiding. Eigenlijk was ik van plan ditzelfde te herhalen een toon hoger, en weer een
toon hoger. Maar ik merkte dat dit echt “te hoog gegrepen” was, dus ik heb de versnelling
wat lager gedaan.
Bij de tweede groep had ik de improvisatie ‘Beethoven In Love’ genoemd, want de helft van
de groep speelde om beurten een mooi romantisch gebroken akkoord met pedaal, terwijl de
andere helft improviseerde. En andersom.
Met de derde groep deed ik de ‘Beethoven Blues’, waarbij Florentine een paar Beethoven
‘citaten’ ertussendoor strooide, zoals het beginthema uit de Vijfde Symfonie en Für Elise,
om het even in de stijl te houden. De Bluestoonladder c-es-f-fis-g-bes-c was hier heel
dankbaar voor, want als je tijdens je improvisatie een paar keer g-fis-g-fis-g doet, dan heb je
al ? Juist, ja!
Voor volgend jaar ben ik teruggevraagd om weer een workshop te geven. Dat is dan van
negen tot dertien augustus. Ik ga dan proberen ook wat eigen leerlingen mee te nemen.

18

Deze workshop heeft een aantal voordelen:
• Het is super veelzijdig, inspirerend en gezellig
• Op slechts 2,5 uur autorijden van Amsterdam
• Gent is een prachtige (historische) stad, waar je ook goed vakantie kunt vieren.
• Gent heeft (voor de ouders) heerlijke biertjes. Ook de Augustijn is erg lekker!
Heleen Verleur, Suzuki-docente en pianiste/componiste, Amsterdam

CELLO SUMMER SCHOOLS DID GO ONLINE
Brendan Conroy
Often the Suzuki Summer workshops are a highlight of the musical year for many of
us. However, with the current world situation, most courses were gradually cancelled
as the holiday approached. Then a surprise came - thanks to some of our fabulous
innovative international colleagues, several of the workshops decided to run online
this year through Zoom.
The first workshop I taught on was developed by the Spanish cello Teacher Training
team. “The Suzuki Cello Experience” was for students book 7 and above, and
included staff and students from the USA, the UK, Spain and the Netherlands. The
workshop was run in the early evenings in Europe, so that students and teachers from
the United States could also join in spite of the time difference. I was teaching a book
9 class on the Haydn C major concerto with a lovely group, and it was wonderful
to be able to work with students from Los Angeles and London who would never
normally be able to meet and share ideas.
One of my students, Eliot Freivogel, also took part in the book 8 program of this
workshop, and in addition to repertoire and technique lessons, he also had the
opportunity to participate in baroque performance practice workshops, improvisation
session, and yoga classes. It was a very stimulating experience for all.
The second workshop I was involved with was “Cellofest”, normally the biggest
European cello workshop, in Ipswich in the United Kingdom. There I taught a book
6-7 class of students mostly from London, and also we had some individual lessons.
For this workshop, students were encouraged to contribute audio recordings to an
audio click track of various ensemble pieces, which were edited together to provide
a backing track to play along with the final concert. The theme of the workshop was
70s disco, and our final Zoom concert culminated in a performance of the Bee Gees
classic arranged for cello ensemble - “Stayin’ Alive”!
Brendan Conroy, Suzuki Cello teacher, Amsterdam
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