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Mededelingen

Fluitworkshops
1) 24 januari 2015 fluitworkshop België met Machteld Geenhoven, Karen Lavie en Caroline Tuytel. Zie www.
suzukifluitvlaanderen.be
2) 30 mei 2015 fluitworkshop Nederland met Anke van der Bijl en dhr. Schaefer (viool) www.fluitschool.nl
3) 22 en 23 augustus 2015 fluitworkshop België met Machteld Geenhoven, Karen Lavie en Marja Leena-Mäkilä. Zie
www.suzukifluitvlaanderen.be

Fluit examens
Op 16 maart 2014 hebben twee nieuwe fluitdocenten hun level 1 gehaald: Gerda Thorn uit Amsterdam en Liduin
Wachter uit Utrecht. Zij zijn nu bezig met level 2.
En Liesbeth van der Blom uit Heemstede slaagde voor level 3.

Children’s Music Laboratory opleiding
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
en andere deelnemers uit Duitsland zijn geslaagd voor het tweede en laatste level van de CML
opleiding (Children’s Music Laboratory) onder leiding van Marco Messina.
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Van de voorzitter

Dit stukje is een voorwoord, maar eigenlijk zou ik dit voor deze gelegenheid willen vervangen door een “dank-je-welwoord”. Een enorm “dank je wel” aan alle Suzuki docenten, aan alle Suzuki leerlingen, aan alle Suzuki ouders. Zonder
jullie zou de Suzuki Vereniging niet bestaan. Zonder jullie zou een Suzukidag, zoals die heeft plaatsgevonden op 5
oktober jl. in Zeist, niet mogelijk zijn. In het bijzonder kunnen we Coutier Rademaker (ook dit jaar weer) noemen, die
uren-dagen-weken en maanden aan de voorbereidingen heeft besteed. Heel veel dank daarvoor!
Zoals u verderop in dit laatste Suzuki Nieuws van 2014 kunt lezen een boeiende, verrassende en succesvolle dag!
Een dag die voor het bestuur en “organiserend comité” alle moeite en inspanning van de voorbereidingen weer goed
maakte. Maar bovenal een dag die alleen kon slagen dankzij de tomeloze inzet van de vele geweldige vrijwilligers!
Geen trap te hoog, geen steiger te lastig. Een podium werd moeiteloos aangepast, verse koffie en thee werd gezet, een
professionele keukenploeg en talloze hand en span diensten. Het werd allemaal geregeld! Hartverwarmend om dit zo te
mogen ervaren.
Een pluim ook voor alle muzikanten die zo hun best hebben gedaan en hun stukken gestudeerd hadden! Want een
geslaagd concert komt immers alleen tot stand met de regelmaat van dagelijks oefenen. Naast de stukken per instrument
was de Play-together en het speciaal voor deze gelegenheid door Heleen Verleur gecomponeerde “Sakura” indrukwekkend
en ontroerend. Zoveel leerlingen, bovendien met alle instrumenten waar in Nederland Suzuki-les in wordt gegeven!
En dan gewoon ook nog een Algemene Ledenvergadering bijwonen en heel constructieve bijdragen leveren. Alle daarbij
aanwezige ouders en docenten: dank je wel voor jullie betrokkenheid!
Natuurlijk organiseren we aan het begin van het volgende seizoen (2014 – 2015) weer een “opstart” concert. Zodra de
datum en locatie (we hopen weer op de Vrije School in Zeist) kunnen worden vastgesteld, zullen we u hierover informeren.
En ja, inderdaad dan zal het concert plaatsvinden op een zaterdag. Dan kunnen alle kinderen en docenten tenminste
uitslapen na zo’n geweldige dag!
Wat we wel anders gaan doen, is dat we de Algemene Ledenvergadering loskoppelen van het “opstartconcert”. Dat betekent
dat het bestuur ernaar streeft deze voortaan in het vroege voorjaar te houden, gecombineerd met een interessante activiteit
voor alle SVN leden! Ook hierover zullen we u uiteraard tijdig informeren.
Met dank aan Zbigniew Dowgwillo en Liesbeth Bloemsaat – Voerknecht voor de vormgeving en redactie van dit mooie
en gevarieerde Suzuki Nieuws, wens ik u veel leesplezier en inspiratie toe.
Met de blik gericht op het nieuwe jaar, hoop ik dat u de komende tijd kunt genieten van veel mooie muzikale momenten,
een goede kerstvakantie en een heel muzikaal, gelukkig en gezond 2015.

Met muzikale groet,
Namens het bestuur,
Esther van Eijk
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Over het ontstaan van de Sakura Variaties
Coutier Rademaker vroeg mij een compositie te maken
voor de Suzukidag. Het idee was eerst een Spaanse
bewerking te maken van een stuk waarvoor ik zojuist een
eerste prijs had gewonnen bij een compositiewedstrijd in
Spanje. Maar ik schatte in dat dat te moeilijk zou zijn.
Ik zocht naar een idee om een compositie te maken
waaraan (bijna) alle kinderen zouden kunnen meedoen.
Een professioneel stuk waarin ook de beginners zouden
meespelen. Een stuk waarin alle instrumentgroepen die
op de Suzukidag zouden komen, een plek zouden krijgen:
blokfluiten, fluiten, violen, altviolen, celli, contrabassen,
gitaren, piano’s en als extra ‘touch’ de accordeon. Het
probleem was, dat mijn fantasie verder ging dan de
technische vaardigheden van sommige van onze jonge
beginners. Ik werd dus voortdurend teruggefloten door
mijzelf … Een tijd lang zat ik hiermee vast (mijn humeur
werd hier bepaald niet beter van ;-)). Een oplossing van het
probleem diende zich aan, toen ik bedacht dat ‘makkelijk’
en ‘moeilijk’ elkaar zouden kunnen aanvullen, door de
partijen op verschillende niveaus te schrijven. Bijvoorbeeld:
een “bedje van violen” die een Twinkle-ritme op de losse
snaar spelen, en de gevorderden die daaroverheen een
gecompliceerdere melodie spelen. Dat was het ei van
Columbus! Maar toen ik die oplossing eenmaal had,
vond ik het moeilijk de ‘stijl’ te bepalen. Een echt ‘atonaal’

Heleen Verleur

stuk wilde ik de kinderen niet voorzetten… technisch te
moeilijk, maar misschien ook ontoegankelijk voor wie deze
soort muziek niet is gewend. Maar wat dan wel?
Opeens kwam de melodie van Sakura in mijn hoofd.
Natuurlijk niet toevallig, het is een bekende melodie, zeker
voor Suzuki mensen. Het idee was al snel geboren om
alle instrumentgroepen een eigen solo te geven, een soort
variatie op Sakura en dit te laten afwisselen met de ‘echte’
Sakura. Maar toen ik deze voor het orkest had getoonzet,
viel het resultaat me tegen. Het klonk wat statisch. En
dat moest dan ook nog zo vaak worden herhaald? Ineens
bedacht ik: hoe zou het zijn als ik de melodie in drieën
laat spelen in plaats van in vieren? Hierdoor kwam er
veel meer beweging in de muziek. In de soli probeerde ik
allerlei invloeden te verwerken: Iers en (toch een beetje!)
Spaans komen het meest naar voren. Het idee is namelijk,
dat over de hele wereld overal mensen met muziek bezig
zijn en Suzukilessen volgen. Dan is het ook mooi om al die
invloeden toe te laten in een compositie. Maar het moest
natuurlijk wel een eenheid blijven.
Nadat ik alle partijen had opgestuurd naar de docenten,
wachtte ik met spanning af. Ik verwachtte dat er heel veel
aanpassingen zouden moeten worden gedaan, dat het
toch te moeilijk zou zijn, dat de kinderen het niet leuk
zouden vinden om te spelen enzovoort enzovoort. Ik
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Foto: Donja de Wit

verwachtte vele beren op de weg. Maar uiteindelijk ben ik
geen enkele beer tegengekomen! Of misschien alleen een
paar vriendelijke beren. Iedereen was enthousiast, ik kreeg
voortdurend lieve complimenten per mail en ik kreeg er
steeds meer vertrouwen in dat dit project ‘gedragen’ werd
door de groep. Wat een mooi gevoel! Heerlijk om met de
stroom mee te gaan en je dan gewoon te laten drijven.
De repetitie en uitvoering zelf waren een droom: zoveel
kinderen en docenten bij elkaar die vanuit hun tenen muziek
staan te maken. Die na één repetitie een stuk neerzetten.
Honderdvijftig kinderen! Wat een emoties gingen er door
de zaal! Een geweldige prestatie van iedereen, prachtig
gespeeld en voor mij een zeer dierbare herinnering!
Je kunt de film nog een keer bekijken via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=MxGCuF5gf6M&fe
ature=youtu.be
Als deze link niet werkt, ga je naar: www.heleenverleur.org
en type je ‘Sakura’ in bij de zoekfunctie. Dan kom je er ook.
Heleen Verleur, Suzukidocente piano & componiste,
Amsterdam
Foto: Donja de Wit
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Music Mind Games op je sokken
Terwijl op de begane grond van de Vrije School in Zeist
tijdens de nationale Suzuki dag een bruisende drukte
heerst, vindt op de eerste verdieping in alle rust een les in
Music Mind Games plaats. Hoewel, in alle rust…
Jana Neplechovitsj nodigt de kinderen uit op kousenvoeten
plaats te nemen op kleedjes. Ze begint de les met een
zang- en bewegingsoefening, de oren zijn wakker, alle
kinderen zijn er fysiek bij. Jana gebruikt opvallend weinig
woorden om uit te leggen wat ze gaan doen. Maar door
haar theatrale, soms bijna clowneske manier van bewegen
bootsen de kinderen haar al snel na. Met nieuwsgierige
oogjes en een groeiende aandacht doen de kinderen mee
aan verschillende spelletjes.

Foto: Kaspar Jansen

Een mooi voorbeeld: de woorden ‘forte’, ‘mezzoforte’,
‘piano’, ‘pianissimo’, ‘pianississimo’ worden rechtop
uitgesproken dan wel dicht bij de grond gefluisterd
afhankelijk van de muzikale betekenis van deze woorden.
Elk kind krijgt de kans mee te spelen en raakt ongemerkt
vertrouwd met muzikale notatie, ritme en muziek. Een
prachtige ondersteuning van de Suzuki methode. En elk
kind dat van spelletjes houdt - en welk kind doet dat nu
niet - is er niet van weg te slaan. Spelen is leren!
Marijne van Dam

Korte reacties op Sakura
Gerda Thorn (Suzuki dwarsfluitdocente)

Foto: Kaspar Jansen

Een leerling van me kwam vandaag met een verrassing op
les: ze kan (i.p.v. de simpele 3e stem) nu de eerste stem van
Sakura spelen!! Ook haar moeder was trouwens heftig
onder de indruk van je stuk: helemaal in tranen tijdens ‘t
concert…..bijzonder wat je bij iedereen hebt losgemaakt
met je stuk Heleen, dankjewel!
Kim Harsta (moeder Suzuki studente)
Wat een indrukwekkende wereldpremière van dit prachtige
stuk (Sakura). Wij hebben genoten, mijn dochter en ik. En
met het hele gezin vanavond nog deze opname geluisterd.
Heel hartelijk dank voor de geweldige ervaring en de kans
van vandaag om dit mooie stuk te spelen en te beluisteren,
we voelen ons heel rijk.
Er waren ook een paar altviolen op de Suzukidag
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Wat een leuke dag in Zeist!
De Suzukidag begon al vroeg, dus om ongeveer 8 uur zat
ik al in de auto. Ik reed met Aoife en haar moeder mee.
Toen we aankwamen kregen we een naambordje en gingen
we met ons groepje een aantal stukken repeteren met onze
docente Marieke. Dat was heel leuk en leerzaam. Toen was
het pauze. Iedereen had wat lekkers meegenomen en dat
aten we samen op. Er was heel veel lekkers en moois om
uit te kiezen.

Foto: Donja de Wit
Foto: Donja de Wit

Bij de volgende repetitie deden bijna alle leerlingen mee.
We oefenden Sakura met degene die het had bewerkt voor
deze dag. Ik vond het geweldig om met zoveel mensen
tegelijk te spelen en ook heel erg leuk om tijdens de repetitie
alle verschillende instrumenten apart te horen spelen.
En weer was er een pauze met veel lekkers, want er was nog
van alles over van de eerste pauze. Bij mijn moeder kon je
ranja en thee halen, want zij hielp in de keuken.
Na de lunchpauze oefenden we nog 1 keer Sakura en
was het tijd voor het concert. Ieder instrumentgroep liet
een paar stukken horen. Er waren veel violisten, dus die
speelden in een paar groepen. We speelden natuurlijk ook
Sakura met het hele orkest en tot slot met zijn allen wat
variaties en Kortjakje.

Foto: Donja de Wit

Ik vond het heel lange, maar erg leuke en lekkere dag. Ik
wil volgend jaar graag weer meedoen en raad het anderen
ook zeker aan!
Groetjes,
Noa van Mook (vioolleerling van Marieke de Vos)

Korte reacties op Sakura
Janece Milos (Suzuki pianodocente)
What fun Sakura was to hear in its entirety. Really great
musical ideas (as usual) coming from you. And just so
beautiful. And when it wasn’t beautiful it was fun and
light and lithe. All around a perfect composition. Another
perfect composition.
Inki Varga (Amsterdam Sinfonietta)
Sakura: geweldig leuk en spannend!
Foto: Kaspar Jansen
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Het geheim van de gitaristen
De gitaargroep deed voor het tweede achtereenvolgende
jaar mee met de landelijke Suzukidag. Dat wil zeggen, voor
twee van de kinderen was het helemáál nieuw. Spannend!
Nu kan ik van alles vertellen over de enerverende dag, het
indrukwekkende concert, de grote repetitie, het gezellige
groepslesje en de geweldige locatie, maar laat ik mij dit keer
beperken tot “ons geheim”. Met alle instrumenten hebben
we een stuk ingestudeerd en uitgevoerd met de dromerige
titel Sakura, wat in het Nederlands “Kersenbloesem”
betekent. Maar, wat niemand kon vermoeden, was dat er in
het tutti van dit lied een (grote) os opgegeten werd door een
(kleine) vos. Dit was namelijk onze (geheime) tekst:

Ik hoop dat jullie beeld van de prachtige kersenbloesem
niet helemaal verslonden is door ons gruwelijke verhaal,
maar ónze vos in het bos leeft nog steeds door in de lessen
en het zou maar zo kunnen zijn dat hij op het winterfeest
zelfs weer even uit zijn hol komt.
Drieëtte Reesinck, Suzuki gitaardocente, Amersfoort

“In het bos, in het bos, in het bos, in het bos.
Op het mos zit een vos en die vos eet een os,
op het mos zit een vos en die vos eet een os,
helemaal o-o-op.”

Foto: Kaspar Jansen
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Suzukidag 2015
Toen ik naar de Suzukidag ging, hebben mijn moeder
en ik nog eerst dertig rondjes gereden om een goede
parkeerplaats te vinden. Toen we die eenmaal gevonden
hadden, was het een kwestie van gitaar uit de auto pakken,
tas pakken en naar het gebouw toe lopen. Wat mij als eerst
opviel was dat er een gezellige sfeer hing. Je had allemaal
mensen die van muziek maken hielden en daar rondliepen,
kletsten en natuurlijk muziek maakten. Het was ook een
geweldig gebouw. Het was prachtig gebouwd en je had
genoeg ruimte om in te oefenen. Ik moet wel zeggen dat
ik een paar keer verdwaald ben op weg naar mijn lokaal,
maar uiteindelijk kwam ik er op de een of andere manier
wel weer terecht. Toen we klaar waren met repeteren met
ons eigen groepje, stroomden we allemaal naar de zaal om
daar met zijn allen te gaan repeteren. Ik weet niet meer hoe
de dirigent heette, maar ze was geweldig. Het begon er al
mee dat ze zei, dat we allemaal door elkaar mochten gaan
spelen, maar als ze een bepaald gebaar met haar handen
deed, we allemaal gelijk stil moesten zijn. Die uitdaging
nam iedereen natuurlijk van harte aan. Al snel klonken
violen, cello’s, piano, dwarsfluiten, fluiten en tot slot, héél
zacht de gitaren. Want je kunt je wel voorstellen, dat als
er een heel orkest van al die andere instrumenten met een

vrij hard geluid speelt, je het getokkel van de gitaren niet zo
snel hoort. Maar toen ze met haar handen gebaarde dat we
stil moesten zijn hield het net zo snel weer op. Toen gingen
we Sakura oefenen. Dat is een van de mooiste stukken die
ik tot nu toe gehoord heb. Het begon met de blokfluiten
die al spelend van achteren in de zaal naar voren kwamen
lopen. Dan weer een stuk met zijn allen en dan weer een
ander instrument. Het was adembenemend. Toen we nog
een keer met zijn allen hadden geoefend, was het tijd voor
de pauze. De hele tafel was gevuld met taarten, hapjes,
en allerlei andere heerlijkheden. Het leuke is, dat als je al
een paar Suzuki dagen gehad hebt, je weer allerlei mensen
tegenkomt die je het vorige jaar ook hebt ontmoet. Nadat
iedereen zich helemaal volgevreten had, moesten we weer
terug naar de zaal. Ondertussen krijg je toch wel een beetje
de zenuwen te pakken, tenminste, ik heb dat altijd vlak voor
een optreden. Na een leuk optreden en, van mijn kant, toch
wel een beetje trillende handen, gingen ze rozen uitdelen
en dankbetuigingen uitspreken. Ik heb nog nooit een roos
gehad die zo lang mooi bleef. Misschien omdat hij zolang
naar muziek heeft geluisterd. Wie weet?
Liefs, Jasmijn (12)

Foto: Kaspar Jansen
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Steeds meer fluiten op de Suzukidag
De kersverse Suzuki fluitdocenten Liduin Wachter (Utrecht) en ondergetekende, Gerda Thorn (Amsterdam) wilden
graag met hun leerlingen naar de Suzuki-dag en zijn daarom begonnen met gecombineerde groepslessen. Liduin en
ik kennen elkaar sinds het conservatorium. Eerder hebben we samen al een aantal fluitkampen voor onze leerlingen
georganiseerd.
Bij de eerste les in juni, bij mij thuis op de woonboot, hebben we verschillende liedjes uit boek 1 gespeeld. Het was voor
ons direct een mooie inspirerende ervaring. Er werd geconcentreerd en met humor gewerkt. Nieuw in de Suzukiwereld,
doen wij het natuurlijk ook nog niet allemaal perfect als docent en dat vinden leerlingen heel grappig! Zo hadden we
op de Pinkster workshop van ‘ juffie Stieneke’ een leuke snoepjestruc gezien die we graag naar fluit wilden vertalen.
Hilariteit ten top, want we hadden dit niet eerst even getest en dus mislukte dit lesonderdeel volkomen. Alle voorverpakte
hamburgertjes “plopten” alsmaar op de grond.
De volgende groepsles was in september op een cultuurmarkt in Leidsche Rijn, net buiten alle nieuwbouw, in de
“Kunstboerderij”. Het was een grappige ruimte met muren gemaakt van glazen deuren, de toiletten in plastic eitjes, heel
artistiek allemaal.
Het individuele spel van de leerlingen had zich, nu een aantal maanden later, duidelijk ontwikkeld, maar nog opvallender
was, dat zij in deze nieuwe groepsles al veel vrijer speelden. Wat een klank! Halverwege de les namen wij revanche met
onze snoepjestruc: groene snoepkikkers blijven wel keurig liggen bij het spelen.
Op het einde van de les speelden we “Sakura”. Eerst eenstemmig en vervolgens meerstemmig, waardoor de harmonieën
hoorbaar werden en de prachtige sfeer van het stuk naar boven kwam. Zo ontdekten de leerlingen en hun ouders wat een
bijzondere compositie het is. De ouders waren er al door ontroerd.

Foto: Kaspar Jansen
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De Suzukidag
Op een mooie herfstdag leidde de Tom-Tom ons naar een statig gebouw in Zeist. Bepakt en bezakt gingen we naar
binnen. Mooie blokfluitmuziek kwam ons tegemoet. En toen hoorden we ook het orgel. Orgel? Op de Suzukidag? Bleek
dat we in een kerkdienst terecht waren gekomen. Niet te geloven!
Niet veel later, inmiddels op de juiste locatie, begon de derde groepsles, nu met docenten Marion Geskus (Almere) en
Karen Lavie (Haarlem) en hun leerlingen erbij. De vier docenten wisselden elkaar telkens af voor de groep. Het was
geweldig om zo met elkaar samen te werken en te horen dat de stukken steeds mooier gingen klinken. Voor het eerst
lieten we ze nu ook tweestemmig spelen.
We waren trots op onze leerlingen, zeker ook na hun mooie optreden tijdens het slotconcert.
De klap op de vuurpijl was het spelen in het grote orkest met wel 150 kinderen. Wat een klank en wat een sensatie! Je bent
6 of 7 jaar bent en voor het eerst speel je in zo’n orkest; zo’n ervaring vergeet je je hele leven niet.
Heleen Verleur heeft het orkeststuk “Sakura” erg mooi gecomponeerd: de intro van de blokfluiten al spelend lopend
naar het orkest en de tutti-stukken afgewisseld door de instrumentale solo’s van violen, altviolen, contrabassen, piano’s,
dwarsfluiten, gitaren en cello’s. Het publiek was zichtbaar geroerd door de muziek die door de kinderen met zoveel passie
werd gespeeld.
In 2013 speelden er nog maar 3 dwarsfluitleerlingen op de Suzukidag. Nu waren we met 15 fluiten en hopelijk de volgende
keer met nóg meer... wie doen er volgend jaar ook mee?
Gerda Thorn (Suzuki fluitdocente, Amsterdam)

Foto: Donja de Wit

Foto: Kaspar Jansen
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De contrabassen hebben genoten!

Foto: Paul Iles

Ik zal mij eerst even voorstellen, ik ben Nicoline de Waal-Asberg. De meeste mensen zullen mij sinds de Suzukidag
kennen als contrabasdocent, maar ik geef ook viool- en cello-les. De meeste teacher trainingen heb ik in Amerika gevolgd,
een aantal in Europa en de afgelopen 10 jaar heb ik de Suzuki Music School opgebouwd.
Voor de eerste keer deden wij dit jaar mee aan de Nationale Suzukidag. We waren met acht violisten en vier contrabassisten.
Ook was er een celloleerling die als publiek fungeerde, maar volgend jaar graag mee wil doen.We hadden een jaar geleden
al over de Suzukidag gehoord en keken er dus al lange tijd naar uit. Voor de zomervakantie begonnen we ons intensief
voor te bereiden. Op de dag zelf werden de violisten verspreid over de vioolgroepen en de bassisten kregen groepsles van
Norma Brooks en mij. We waren heel erg blij dat Norma Brooks, ook Suzuki contrabasdocent, er ook was. De week
ervoor hadden wij haar al ontmoet op de Nationale Contrabasdag van het Residentie Orkest. We hadden een leuke
groepsles met olifantjes en eetbare pandabeertjes. ‘s Middags konden we vol trots aan iedereen laten horen hoe mooi de
contrabas is en dat de bas niet alleen ‘ploink ploink’ doet, maar ook echt kan zingen.
Tijdens Sakura hadden we het wel erg zwaar met zoveel violisten voor ons, met name toen de voor bassisten zo geliefde
E-snaar op de violen oneindig werd aangestreken.
Ook mijn vioolleerlingen hebben enorm genoten van deze dag en ik heb ze tijdens hun optredens zien genieten en
stralen. Ik denk dat ik wel mag zeggen, dat de beleving van deze dag ver boven verwachting was. Daarbij wil ik ook graag
vermelden dat de sfeer tussen alle docenten erg fijn en plezierig was. Dat maakte voor mij persoonlijk de dag nog even
extra speciaal. Ik zit al 30 jaar in de Suzuki wereld (vroeger was ik zelf Suzuki leerling) en ik heb veel om mij heen gezien,
zowel in Nederland, Europa als in Amerika. En ik denk dat we nu in Nederland iets heel bijzonders hebben neergezet,
wat veel perspectief biedt voor de toekomst. De Suzuki Music School zegt: Volgend jaar zijn we er weer!!!
Nicoline de Waal-Asberg, Rijswijk
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Ook voor de pianoleerlingen was het feest in Zeist
Onder leiding van Heleen Verleur waren
de piano’s ook op de Nationale Suzukidag
vertegenwoordigd.
Voordat we het vergeten: Alan, Bintang,
Uma, Nora, Juuls, Alyssa, Julia en Vincent:
hartelijk bedankt voor jullie deelname! Het
was een gezellige dag.
De dag bevatte in de ochtend 2 repetitie
rondes. Tijdens de eerste repetitie verliep
alles vrijwel perfect. Alles was nog eens netjes
gespeeld en gerepeteerd, en daarom was er
na de pauze geen noodzaak meer om nog een
tweede ronde te doen voor de jonge pianisten!
Heleen was tevreden en de kinderen konden
lekker spelen op het pleintje en meedoen met
de workshop ‘het orkest’.
In de middag was er een generale repetitie en
dan was er het concert en het was duidelijk
zichtbaar dat de kinderen veel plezier hebben
gehad met het Sakura stuk. De quatre-mains

Foto: Donja de Wit
Sakura-stukjes werden steeds gespeeld door verschillende tweetallen en
het was natuurlijk een enorme uitdaging om tijdig te wisselen. Gelukkig
ging dat allemaal goed.
Al met al een leuke en zeer geslaagde Suzukidag voor de pianisten!
Scott Cheung (vader van Alyssa)

Violen spelen vergt grote concentratie. En daarna slaap je extra lekker
in mama's armen!
Foto: Kaspar Jansen
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Foto: Donja de Wit

Foto: Donja de Wit

Foto: Kaspar Jansen

Foto: Donja de Wit
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Deadline voor het komende Suzuki Nieuws: 15 februari 2015

Scott’s

We gingen eerst even inspelen in de hal samen met juf
Marieke.
Toen gingen we in onze eigen groep de concertstukken
oefenen.
Daarna hadden we pauze.
Toen gingen we met alle violen Sakura oefenen in de
grote zaal.
Nat het oefenen van sakura hadden we lunch pauze.
Na de lunch hadden we de generale repetitie van sakura
met alle instrumenten.
Contrabas, dwarsfluit, cello, gitaar, piano, blokfluit,
altviool en viool.
Ik vond het mooi klinken al die instrumenten bij elkaar.
Na de generale hadden we nog pauze voor het concert.
Het concert was erg mooi. Alle groepen speelden hun
eigen stuk en ze speelde een stuk samen met een andere
groep. Het laatste stuk was Sakura.
Toen gingen heel veel mensen naar huis. Ik ging naar de
percussie workshop.
Dat was ook erg leuk. Ik was heel erg moe maar ik vond
het wel een hele leuke dag.
Groeten van Lisa van Daalen (vioolleerling van Marieke
de Vos)

corner

Suzuki dag in Zeist op 5 oktober

Het seizoen is inmiddels weer
in volle gang. We hebben
genoten van het bijzonder
mooi gecomponeerde ‘Sakura
Variaties’ van Heleen Verleur
dat voor het eerst werd
uitgevoerd door het orkest
bestaande uit maar liefst 150
leerlingen tijdens de Nationale
Suzukidag van 5 oktober.
Wow, wat hebben de kinderen
er hard voor gewerkt en natuurlijk ook chapeau voor Heleen
en alle betrokken leraren! Voor vele kinderen waren de
voorbereidingen hier naartoe een mooi aanknopingspunt
om van het oefenen iets leuks te maken.
Blijven spelen en oefenen en het opdoen van inspiratie, daar
gaat mijn column deze keer over. Met natuurlijk de nodige
ervaringen uit de praktijk.
Continuous playing

Spelen, spelen en spelen. Dat is wat kinderen graag willen
is zo mijn ervaring. Ik heb mezelf betrapt op een te serieuze
aanpak de laatste paar weken en merk dat, ondanks dat het
productief is, dit niet altijd even gezellig is. Dus terug naar
de leuke speelmomenten. Fantasierijk en creatief zijn. Zo
zijn we laatst op reis geweest naar het land van de Littlest
Petshops. Ze waren bij het grote kasteel en gingen in de
mooie kasteeltuin picknicken (ondertussen hebben we wat
petshop-dieren op de grond uitgestald). Een aantal menuet
liedjes moesten geoefend worden. In de tuin gingen de
petshop-dieren dansen op een menuet en dat moest op de
maat en op het juiste tempo. Zo hebben we de menuetten uit
boek 2 geoefend. En Children at play hebben we geoefend
toen de petshopjes naar het park gingen om tikkertje te
spelen.
Met dank aan inspiratie van onze piano lerares dat jonge
kinderen zich goed kunnen verbeelden in de wereld van de
koningen en prinsessen, kan hier bij het bestuderen van
muziekstukken goed gebruik van worden gemaakt. We
stellen ons bijvoorbeeld voor in de Sonatina van Clementi
dat het een koninklijk lied is en dat gedurende het lied
verschillende personages met elkaar aan het communiceren
zijn (om zo het onderscheid te maken tussen piano en forte
bijvoorbeeld), of dat de koning over de rode loper loopt.
Play play play, wat vindt uw kind leuk om te doen. In
mijn geval vraagt mijn dochter altijd wanneer er weer een
concertje is. Regelmatig houden we kleine concertjes waar
alleen papa en mama er rustig voor gaan zitten. Wat mooi
dat dit stimulerend werkt.
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Ook deel ik graag met u een klassiek spelletje dat u vast wel
eens hebt ervaren. Voor 15 minuten lang, draaien we de
rollen om tussen papa en leerling. ‘Leerling’ speelt de diverse

toonladders en ‘papa’ vertelt dan of de juiste vingerzetting
is toegepast, de toetsen mooi zijn aangeslagen met schepjes
of hangende handen. Vervolgens laat ‘papa’ dan het goede
voorbeeld zien en horen. Vergelijkbaar is door je kind
eventjes leraar te laten zijn en ze dan een stukje op het
muziekinstrument spelen met het goede voorbeeld. Of laat
je kind het liedje eens zoals op de CD spelen en vergelijken
met hoe ze het ‘normaal’ speelt. Het zal u positief verbazen.
Lang Lang en het moment
Kinderen van deze tijd hebben steeds meer nieuwe en
gevarieerde prikkels nodig lijkt wel, om iets leuk te maken
en houden. Wellicht zijn ze te verwend zonder dat we
dat als ouders beseffen. Zoeken naar inspiratie blijft een
uitdaging. Een tijdje geleden kwamen we op youtube een
filmpje tegen van de wereldberoemde pianist Lang Lang die
met een sinaasappel Chopin speelt. http://www.youtube.
com/watch?v=oiziGLe1jBw. Op deze manier kennis maken
met Lang Lang blijft zelfs bij kinderen hangen denk ik.
Met regelmatige verwijzing naar de pianist, maakt dit het
oefenen thuis niet alleen aangenamer, maar ook muzikaler
en leuker. Het kost wat moeite, maar het spelen met een
sinaasappel op de piano laten we voorlopig over aan de
experts.

Olifantie werkblad
Om mijn kinderen uit te leggen, hoe ‘Olifantje in het bos’
(ook ‘Twinkle’ of ‘Kortjakje’ genoemd) gespeeld moet
worden, heb ik dit werkblad voor ze gemaakt, zodat ze de
connectie kunnen maken tussen de tekst van het liedje en
de onderdelen ‘boterham-kaas-kaas-boterham’.
Priscilla Talloway

Mijn boodschap aan u is om van het oefenmoment met uw
kinderen een leuk moment te maken. Gebruik uw fantasie
en verplaatst u zich in het leven van uw kinderen, dan weet
ik zeker dat u iets kunt bedenken om er een mooi spelletje
van te maken.
Veel succes met oefenen en spelen toegewenst!

=================
Het geven van een concertje is leuk! Foto: Donja de Wit

Workshop Music Mind Games voor docenten:
een inspirerende dag!
Gerda Thorn

Met 38 (!) docenten uit het hele land én uit België hebben
we onder leiding van twee fantastische docenten, Akiko
Takahashi en Silvia Crusellas Maña heel veel Music Mind
Games (MMG) geleerd. De dag vond plaats in “De Roos”
aan het Vondelpark in Amsterdam. Music Mind Games
is een manier om leerlingen via spelletjes uitgebreid in
contact te brengen met muziektheorie. De spelletjes zijn
zo leuk dat leerlingen (en docenten...) vaak niet eens door
hebben dat ze aan het leren zijn.
Er bleek een enorme behoefte aan de MMG want na de
eerste aankondiging voor deze dag zat de eerste groep
al heel snel helemaal vol. Na een beetje aandringen bij
organisatrice Jana Neplechovitsj werd er een tweede
docent gezocht en ook deze groep zat vrijwel meteen vol.
Wat opviel was dat er vanaf het begin zo’n leuke positieve
sfeer hing. Het was een soort reünie voor veel (Suzuki)
docenten maar er werden ook nieuwe contacten gelegd.
Bingo, toverstokken, do-re-mi
Aan het begin van de dag kregen we een inleiding op de
filosofie van de MMG en werd er uitgelegd dat het mogelijk
is om 2 levels te halen en zelfs teacher trainer te worden.
Ze lieten ons kennismaken met het prachtige lesmateriaal

dat Michiko Yurko, Amerikaans Suzuki pianodocente,
heeft ontwikkeld in de afgelopen 40 jaar. Er waren mooie
gekleurde kaarten, “blue-jello” ritme kaarten, materiaal
van rubber om alle ritmes zelf in elkaar te kunnen zetten
en voelen, bingokaarten (ritme en melodie), gekleurde
muzieknootjes die je met een magnetische “toverstok”
(grote kick voor iedereen) kunt opruimen, alle soorten
muzieksleutels, A-B-C- en Do-Re-Mi-kaartjes en een dik
boek waar alles heel goed in staat beschreven. Michiko
heeft alles zo goed doordacht en uitgetest dat het een feest
is om met het materiaal te werken. Alle spelletjes zijn er
op gericht om kinderen ritme, puls, noten, dynamiek,
tempi, muzikale termen, sleutels, toonladders, kortom
muziektheorie te leren.
Daily Do
De “Daily Do” liep als een rode draad door de dag: dit
is een lied waarbij je met do-re-mi in combinatie met
handgebaren mooi zuiver de verschillende intervallen
leert zingen, toonladders mineur en majeur, drieklanken
etc. In elk lesblokje zat een stukje van de Daily Do en
op het eind van de dag konden we het helemaal zingen
met de juiste bewegingen erbij. Van een aantal docenten
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hoorde ik laatst dat ze dit lied nu als vast onderdeel
tijdens de groepsles doen en zelfs ouders mee laten zingen.
Suzukiwinkel
Aan het eind van de dag stond Martin Loose van de
Suzukiwinkel met allemaal MMG-materialen klaar
en kon iedereen die dat wilde wat kopen. Een speciaal
woord van dank voor Jana die deze Music Mind Games
naar Nederland heeft gehaald en de workshop geweldig
heeft georganiseerd! Het was een zeer inspirerende dag!
Muziekspeeltuin
Met een groepje docenten geven we sinds september MMGlessen aan de kinderen van de vioolschool van Johannes
Lievaart in Utrecht. We noemen het “Muziek Speeltuin”
en ontwikkelen een leerlijn met elkaar die we vervolgens
naar onze eigen lespraktijk kunnen vertalen: een win-win-

situatie. Alle kinderen hebben daar ook inmiddels hun eigen
Puppy-packet: een koffertje met de basismaterialen die je
nodig hebt voor deze spelletjes zodat ze deze ook thuis, als
welkome afwisseling tijdens het studeren, kunnen doen.
Docentencursus
In de meivakantie van 2015 komt Michiko naar Nederland
om Unit 1 opleiding te geven. Ik heb niet lang getwijfeld
om me daarvoor op te geven! De cursus is inmiddels vol
maar enthousiastelingen kunnen eventueel nog wel naar
Spanje om de cursus daar in de zomervakantie te doen.
P.S. Neem vooral een kijkje op de site
ww.musicmindgames.com en bekijk wat filmpjes op
youtube.
Gerda Thorn, Suzuki fluitdocent, Amsterdam

Suzuki weekend in Remscheid, voor leraren
Stieneke Voorhoeve-Poot
Terwijl het inspirerende ESA-weekend in België dit
voorjaar uitsluitend toegankelijk was voor Suzuki
docenten, die de hoogste ESA-examens met goed gevolg
afgelegd hebben, was het door de DSG (Duitse Suzuki
Vereniging) georganiseerde lange weekend begin november
bedoeld voor alle docenten.
Beide inspireerden, beide hadden uitstekend sprekers en
docenten.
Tijdens dit weekend - ruim 3 uur rijden van Den Haag
- zagen de circa 60 deelnemers een aantal mensen alleen
tijdens de maaltijden. Het bleek een groep leraren te zijn die
zich parallel aan het congres voorbereidden op het examen
van het speelse Childrens Music Laboratory (CML),
waaronder de eveneens Haagse Liesbeth BloemsaatVoerknecht. En ze slaagden gelukkig allemaal!
Het weekend begon vrijdag middag met een intensieve
cursus verdieping voor leerlingen na Vivaldi (boek4).
Uitstekende oefeningen, die ik zeker direct ga gebruiken.
Chapeau voor Kerstin Wartberg, die het boek van
Simon Fischer op geheel eigen wijze aanvulde voor
Suzuki leerlingen. Drie octaaf toonladders, contactpunt
oefeningen, vibrato met leuke liedjes om het geïntegreerd te
oefenen, dubbelgrepen. Verschil van cellotechniek – vooral
bedoeld voor viooldocenten die ensembles leiden en dan
cellisten viooltechnische adviezen geven die kant noch wal
raken. Een groepsles met beginners en zeer gevorderden

bij elkaar en hoe je dat dan voor iedereen leuk houdt. Een
leuke manier om met noten lezen om te gaan en hoe studeer
je eigenlijk (does practice make perfect??). De opbouw van
de linkerhand in het eerste jaar, doelstellingen en klank
ontwikkeling in het eerste jaar. Dan: Hoe ouders na de les
de deur uit moeten gaan - precies wetend wat en hoe ze
moeten studeren – dus dat een deel van elke les daar over
moet gaan. En er waren korte lezingen over het gebruik van
Apps in je lespraktijk en andere boeiende onderwerpen.
Op zaterdag tot zondagmiddag kwam er nog een grote
groep docenten bij, die het centrale deel van het congres
meemaken, met o.a. docent Simon Fischer, die – nog
jetlaggend vanwege zijn vlucht uit Texas – heel inspirerend
les gaf aan 6 kinderen boek 4/5/6 en over hun hoofden heel
wat kwijt kon aan algemene opmerkingen over vioolspelen.
Zonde dat zo iemand maar een paar uur kreeg: van mij had
hij het hele of zeker het halve weekend mogen vullen…! Hij
is de auteur van twee lijvige, zeer praktische boeken over
vioolspelen en studeren.
Na het vertrek van de meute ging het weekend
zondagmiddag en maandag verder met een internationale,
soms - vanwege het voortdurend vertalen van Engels naar
Duits en vice versa - ietwat uitlopende discussie.
De locatie en verzorging in Remscheid waren uitstekend:
in een prachtig gebouw in de bergen was van de ligging
bijzonder inventief gebruik gemaakt: allerlei zalen en
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hotelkamers bevonden zich op verschillende verdiepingen
met alle een prachtig uitzicht op de herfstbossen.

van mijn nieuwe levensjaar - ik was op de laatste dag jarig kan ik me niet voorstellen!

Het volgende weekend - in 2015 - is waarschijnlijk wederom
begin november. Ik noteer het alvast, want een beter begin

Stieneke Voorhoeve-Poot, Den Haag

Eigen composities
door jonge kinderen

Een rubriek om kinderen de gelegenheid te geven een eigengemaakt liedje te publiceren.
Heb jij ook al wel eens een eigen lied geschreven en wil je dat wel eens afgedrukt zien in de krant?
Grijp nu je kans en stuur in: liesbeth@violeren.nl
Een nieuwe compositie van Annelinde Bataille
Nu Annelinde iets verder is met noten lezen, heeft ze een heel stuk van het liedje na het verzinnen zelf met potlood op
notenpapier geschreven. Daarna heeft ze geholpen het liedje in de computer te zetten. We gebruiken daar overigens het
(gratis te downloaden) programma MuseScore voor.
Verrast was ik vooral door de tempowisseling op het eind, omdat het even duurde voor ik het ritmische verband tussen het
eerste stuk en de 8 slotmaten inzag. Dat lukte me pas toen ik de laatste kwartnoten vóór het slotstukje (in maat 17 en 19)
als triolen in het nieuwe ritme hoorde.
Paul Bataille (vader van Annelinde, pianoleerling van Jana Neplechovitsj)

Op het strand
Annelinde Willemijn Bataille, mei 2014
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Moderato (¼ = 128, ⅜ in oude tempo = ½ in nieuwe)
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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). Copy insturen als Word-document naar liesbeth@violeren.nl of naar adres:
L.M. Bloemsaat-Voerknecht
Plein 19B
2511 CS Den Haag

Op de voorpagina:
Compositie met foto van Paul Iles.
De taart gebakken door Félice Feldmann.
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Foto’s en tekeningen als originele bestanden of gescand: 100% en 300 dpi.
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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 € 12,00 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 Cleden € 12,00. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
Nieuwe leden en donateurs kunnen zich aanmelden bij:
		Secretariaat SVN
		Mezquitalaan 47
		
1064 NS Amsterdam
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.
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