SuzukiNieuws
uitgave van de suzuki vereniging nederland

nr. 30-3 / maart 2015

Hannah Hondius schrijft vioolles tijdens de vioolles!
Leerling Monique Dowgwillo, Amsterdam.

Muziek Octopus
Charlotte van der Voorn

Deze tekening is gemaakt door Charlotte van der Voorn,
het zusje van Sabine. Zij zit soms bij de vioolles te wachten
op haar zus. Met Sabine was Liesbeth alle intervallen aan
het opnoemen en oefenen. Als ezelsbruggetje voor het
‘octaaf ’ noemen we altijd ‘het beest met 8 armen’ in zee...
er is nog niemand geweest, die niet direct ‘octopus’ riep!
Charlotte geïnspireerd door Sabine (leerling van Liesbeth
Bloemsaat-Voerknecht, Den Haag)
Deze prachtige muziekstandaard is gemaakt door
Sieuwe Koppenberg, leerling van Monique Dowgwillo
(Amsterdam).

Met behulp van een vlindertje en Pegasus weet Madelon uit
IJsselstein ook op de E-snaar een heel mooie vingerstand te
hebben!

Heel blij ben ik met deze prachtige tekening, gemaakt door
Madelon Hoogenboom (9 jaar) uit IJsselstein. Dankjewel
Madelon!
Monique Dowgwillo
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Deadline voor het komende Suzuki Nieuws: 15 mei 2015

Van de voorzitter
Soms zit het grootste plezier en genoegen in kleine dingen. Een cliché misschien, maar wel waar.
Tijdens de afgelopen voorjaarsvakantie hebben mijn dochter en ik moeten woekeren met onze respectievelijke schema’s.
De middelbare school die zij bezoekt veronderstelde namelijk dat er in de vakantie tijd genoeg was voor extra huiswerk.
Twee dagen heeft ze niets gedaan. Zelfs geen spelletjes op haar mobiel. Geen opmerkingen over welke violisten ze nu weer
volgt via Instagram. Geen behoefte om met vriendinnen iets te ondernemen. Zelfs geen viool, hetgeen voor haar een grote
uitzondering op de regel is.
Wel met een dekentje op de bank en muziek in haar oren.
Terwijl ik met mijn eigen werk bezig ben, klinkt het van de bank: “mam, m’n andere draagriem van m’n vioolkist is nu
ook stuk!”. Inderdaad ze heeft gelijk, bovendien is haar viool dringend aan onderhoud toe. Dus de vioolbouwer waar we
haar instrument van huren, gebeld voor een afspraak. We hebben geluk: of we eventueel de volgende dag, een woensdag,
kunnen komen?
Woensdag?! Aha! Dan is er in Amsterdam in het concertgebouw altijd het lunchconcert. Waar we anders nooit naar toe
kunnen. Afgesproken!
Dochterlief knikt mij begrijpend, maar verre van enthousiast toe vanaf de bank. Informeert beleefd of ik weet of het de
moeite is en wat er speelt. Omdat ik toch achter mijn computer zit kijk ik snel even op de site. Kamermuziek: o.a. Bach.
Een summiere omschrijving maar we zullen ons maar laten verrassen. Vanaf de bank klinkt een instemmend geluid en
een blik van herkenning. Concert in A-mineur ja, daarvoor wil ze wel van de bank af komen.
Het komt zelden of nooit voor dat we de gelegenheid kunnen creëren naar deze vaak heel mooie en divers samengestelde
lunchconcerten te gaan. Nog afgezien van de reistijd, zitten basisscholieren toch op z’n minst tot 12 uur of tot 12.30 uur
nog op school. Laat staan in het voortgezet onderwijs.
Ik begrijp het beleid van het concertgebouw in dat opzicht dan ook niet. Men klaagt dat er zo weinig kinderen c.q. jonge
mensen komen, om vervolgens de drempel zo te verhogen dat dat niet kan.
Maar dit terzijde. Vanwege de “we-doen-even-helemaal-niets” stemming, besluiten we de volgende dag de bus naar
Amsterdam te nemen in plaats van de auto. Geen gestress met parkeren etc. Halverwege worden we verrast als daar nog
een bekende Suzuki leerling met zijn ouders en broertje instapt.
Als we dan eindelijk aankomen en de bus voor het concertgebouw stopt, regent het en zie tot mijn verbazing een enorme
rij. Tot mijn groot genoegen ook heel veel kinderen, al dan niet vergezeld van ouders of grootouders. Opmerkelijk veel
studenten ook. Hoezo weinig interesse in klassieke muziek van de jeugd?
We sluiten snel aan in de rij: bijna tot aan de muziekwinkel Broekmans en van Poppel! De regen gaat over in miezer;
natuurlijk hebben we geen paraplu. Eenmaal binnen, valt mij op dat er geen stoelen in orkestopstelling staan op het
podium. Er hangt wel een groot scherm rechts van het orgel.
Inderdaad geen kamerorkest, maar uitsluitend een organist. Op het grote scherm kunnen we precies zien hoe hij het
bedient. Met handen èn voeten. Nooit geweten dat dat zo ingewikkeld is. Topsport is de enige juiste benaming. Het is
voor ons wel even wennen, als je oren naar merendeels viool of pianomuziek staan. Sommige stukken vinden we prachtig,
sommige stukken spreken ons minder aan.
Als het afgelopen is op naar de vioolbouwer. Er moeten nieuwe snaren op, de stok is ook niet meer je dat. Uren later gaan
we naar in een opperbeste stemming naar huis. Weg lamlendig gedoe!
Maar wat werd er nu precies gespeeld? We zoeken het alsnog even op: de naam van de geweldige organist is Matthias
Having. Hij speelde van J.S. Bach het Allegro (concerto in A mineur), Messiaen: Apparition déglise éternelle, Franck:
Andantino in G, Mendelssohn Allegro in D.
Als ik daarna aan het koken ben hoor ik ineens het derde stuk van Bach in A mineur van boven komen. De bank is leeg
en ik glimlach …
Mede namens het bestuur wens ik jullie veel leesplezier met dit Suzuki Nieuws en hoop dat het jullie allen weer inspireert!
Met muzikale groet,
Esther van Eijk, voorzitter
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Belevenissen van en tips voor pianisten
Heleen Verleur

Bryanston Suzuki Summer School: de Engelse Suzuki zomercursus voor strijkers en pianisten: hoe kun je in een paar
kolommen een impressie geven? Een Harry Potter-achtige
setting van een sfeervolle Engelse kostschool waarin ook
een soort tovenaars rondlopen: in de vorm van liefdevolle
docenten die de hele dag bezig zijn kinderen op magische
wijze de liefde voor hun instrument te laten groeien.
Het begon slecht: de inschrijving voor de cursus in augustus bleek al voor één mei gedaan te moeten zijn: volgeboekt! Diverse smeekbedes aan Nick Pullinger (registration) en lerares Caroline Gowers hielpen gelukkig: Caroline
verklaarde zich bereid nog een paar extra leerlingen les te
geven. Nu moest de schoolleiding van Vin en Daniel er
nog van overtuigd worden dat deze muziekcursus zeker
zou opwegen tegen het missen van de eerste lesweek van
school: vakanties in Engeland lopen meestal niet gelijk.
Viooldocent Johannes Lievaart (die er zelf natuurlijk ook
bij is, met leerlingen) bleek over een prachtige brief met
argumenten te beschikken om vrij van school te krijgen.
De toon van de brief is ongeveer zo: “Alle kinderen ervaren
grote stimulansen en maken een sprong in hun ontwikkeling. De pedagogische waarde van deze cursus is zo groot
dat hiervoor dispensatie gegeven zou moeten worden.” Enzovoorts. We weten niet of de brief uiteindelijk de doorslag
gaf, maar vrij van school kregen ze.
Eigenlijk zou ik al mijn tijd met Daniel en zijn moeder Marije en Vin en zijn moeder Celita willen doorbrengen, maar
zoals het op Suzuki workshops gaat, is ons rooster van ’s

ochtends 8:30 tot ’s avonds 18:10 uur strak vastgelegd. Als
teacher trainee level 4 is het natuurlijk de bedoeling dat ik
de voor mij voorgeschreven lessen bijwoon: repertoire class
(alle boeken uit je hoofd), filosofielessen, teaching points
(wat blijft het toch moeilijk om het belangrijkste ‘point’
eruit te halen), teaching practise (ja, ook hier moeten we
lessen verzorgen, maar nu met de hete adem van de teacher
trainers op de achtergrond). Gelukkig is het de bedoeling
dat we ook veel lessen observeren, dus dan kan ik gewoon
bij de lessen Vin of Daniel gaan zitten. Vin krijgt voornamelijk les van Grant Mead (hoofd van de pianoafdeling in
Engeland) en Daniel van Caroline Gowers (ook mijn teacher trainer).
Heerlijk is het om iedere ochtend eerst nog even een paar
baantjes te trekken in het zwembad voordat de cursus begint.
Daniel heeft elke ochtend een groepsles bij de Australische docente Erica Booker. Zij is geweldig: met haar zowel
liefdevolle als humoristische aanpak verricht zij echt wonderen bij de kinderen. Erica Booker is als een soort Mary
Poppins (maar dan al iets ouder) die een heel gewone vrouw
lijkt te zijn, maar als je even niet oplet haalt ze ineens een
tovertruc uit. Erica’s ideeën borrelen non-stop omhoog, ik
kijk met verbazing en bewondering naar haar.
Een voorbeeld van één van haar grappige teksten bij Suzuki stukken: Clementi Sonate in C (1e stuk boek 3)
Per achtste noot één lettergreep: zing het maar terwijl je de
rechterhand speelt:

“Sonatinas have so many scales and repetitions so that we all have to practise every day!”
De Engelse Lavinia Ferguson heeft een heel andere aanpak,
die bij de kinderen zienderogen werkt. Lavinia heeft voor
mij als docent niet veel verrassingen, maar haar groepslessen zijn zeer gedegen van opbouw. Rustige uitstraling, er
wordt veel aan theorie gedaan en ook de basis wordt niet

vergeten: liedjes uit boek 1 worden samengespeeld, er
wordt veel tijd besteed aan noten lezen en van blad zingen. Gekleurde noten worden neergelegd op een papier, je
buurman of -vrouw gaat dit liedje dan zingen. Zeer goed
voor het voorstellingsvermogen. Ook in tweekwartsmaat
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Bryanston
2014
een bal stuiteren op de grond (1 = stuiteren, 2 = vangen)
doet wonderen voor het ritmegevoel. En het is nog leuk
ook! Lavinia speelt een mooi stuk terwijl de kinderen stuiteren. Een driekwartsmaat is ook leuk: 1 = stuiteren, 2 =
opvangen en 3= vasthouden. En een vierkwartsmaat? Omdraaien op 4.
De Noorse docente Sigrun Landro-Bekken heeft een heel
prettige sfeer in haar les hangen, bijna meditatief. Zij heeft
dan ook een heel rustige, vriendelijke persoonlijkheid.
Caroline Gowers werkt met Daniel aan de Beethoven Sonatina Op.49 no.2 in boek 4. Uiteindelijk speelt Daniel
die ook op het concert in het laatste weekend. Helaas zijn
de trainees (onder wie ik) dan al naar huis. Maar gelukkig
kreeg ik van Celita en Marije een prachtige video waar het
concert prima op te horen en te zien is! Ik ben trots op de
jongens.
Tijdens de lessen van Caroline krijgt Daniel zeer goede
tips. Vooral aan de regelmaat van de toonladders wordt
veel aandacht besteed, vooral aan hoe je dit voor elkaar
krijgt: toonladders in triolen, met de juiste accenten. Ook
een goede tip: alsof je strijkt met een vioolstok. Natuurlijk
kan ik nu niet alle noemen, dan zou teveel zijn. Ik noem nog
een paar tips: begin altijd vanuit rust (“Don’t rush!”) Ook
de Alberti-bassen (gebroken akkoorden linkerhand) worden flink onder de loep genomen: Caroline ontgaat niets ..
;-) Een plakkende pink wordt zonder aarzelen ‘à la minute’
aangepakt. Belangrijke stukken moeten vaker worden herhaald, thuis en in de les, vooral de examenstukken zoals
Allegro, Menuet 2, Wild Rider, Clementi enz. Het blijven
bijhouden van deze stukken zorgen ervoor dat je vaardigheden ervan mee kunt nemen naar nieuwe stukken.

rijk! Oefen het stoppen aan het einde van de zin, met een
zachte toon. Alles klinkt hierdoor meteen nog muzikaler.
Wat waren voor mij de hoogtepunten dit jaar? Natuurlijk
dat er twee van mijn eigen leerlingen meewaren met hun
ouders. Dat maakte het voor mij wel heel bijzonder. Wat
ook prachtig was: elke avond was er een fantastisch klassiek concert, gegeven door een aantal teacher trainers. Eén
van hen, Juan Drown (altviool) speelde een stuk van een
vrouwelijke componiste (helaas ben ik haar naam kwijt!
Zo jammer .. ik had het meteen moeten opschrijven). Hij
vroeg of er in de zaal vrouwelijke componisten zaten .. ik
stak als enige mijn vinger op. Na het concert raakten we
aan de praat, en hieruit kwam het idee voort om een stuk
te schrijven voor Juan. De bezetting wordt waarschijnlijk
viool, altviool en piano, en de première zal waarschijnlijk
volgend jaar in Bryanston zijn. Dat wordt sowieso een
spannend jaar, want in Bryanston 2015 doe ik waarschijnlijk ook examen level 4. En misschien gaan er nog wel meer
leerlingen en ouders mee volgende jaar! Dat zou geweldig
zijn, want met elkaar is het bijzonder inspirerend en gezellig.
Tot slot: liefhebbers van een full English breakfast (Engels ontbijt) kunnen hun hart ophalen, maar ook als je wat
strengere dieetvoorschriften hebt kun je naar hartenlust
yoghurt, muesli fruit en van alles tot je nemen, en dan heb
ik het niet eens over de twee andere warme maaltijden per
dag. Na Bryanston zullen veel mensen wel een paar pondjes zijn aangekomen. ;-)
Heleen Verleur, Suzuki pianodocente en komponiste (Amsterdam)

Grant Mead geeft les aan mijn andere leerling Vin Wiegman. Vin krijgt als tip meer uit het hoofd te spelen. Hij is
geneigd te lezen en dat gaat soms ten koste van het luisteren. Ook moet Vin tijdens de les oefenen hoe je jezelf presenteert tijdens het concert. En dat allemaal in het Engels!
(“I’m Vin and I’m going to play Arietta by Mozart.“) Ik kan
zien dat dit een behoorlijk uitdaging is voor Vin, maar het
gaat hem uiteindelijk goed af. Slappe vingerkootjes worden
tijdens de les aangesproken. Bij toonladders is het belangrijk niet te duwen maar te “lopen” over de piano. Er wordt
gewerkt aan een grotere toon, meer volume maar ook weer
zonder te duwen. Er wordt gewerkt aan het einde van zinnen: niet uitglijden bij de laatste noot, die is juist belang-
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Een week in het Suzuki-paradijs

Bryanston
2014

Na enig wikken en wegen (vooral twijfels over de
verlofaanvraag van school) afgelopen voorjaar, hakten we de
knoop door en besloten we ons op te geven voor de Suzuki
International Summer School in Engeland. Onze zoon
Vin krijgt in Amsterdam pianolessen bij Suzuki docente
Heleen Verleur. Samen met Daniël, een ander leerling van
Heleen, gingen we het avontuur aan.
De op Bryanston School aangeboden cursus biedt
deelnemende kinderen vijf dagen vol muziek, sport,
entertainment, etc. Vin volgde ’s ochtends pianolessen
bij hele lieve en bekwame piano docenten. Heleen kwam
meestal ook luisteren en kijken bij de lessen. ‘s Middags
kreeg Vin muziek workshops in groepsverband en nam
hij deel aan repetities in een orkest. In de avond gaven de
kinderen zich over aan sport.
Vin constateerde verbaasd dat medeleerlingen, die hij in
de ochtend bij de pianoles zag, ’s middags met een ander
instrument in een orkest repeteerden. Als een ‘piano-only
student’ vond hij in het orkest emplooi als percussionist.
Elke dag moest er natuurlijk gerepeteerd worden omdat aan
het einde van de week solo- optredens ten beste moesten
worden gegeven. We hadden het geluk dat er dit jaar net
een nieuw muziekgebouw was opgeleverd in Bryanston
School: de Elder Hall, met een prachtige concertzaal waar
alle kinderconcerten werden gegeven. Verder bevatte Elder
Hall leslokalen en oefenruimtes met gloednieuwe piano’s.

Zo kan een goed geoefend Gigue van Bach eruit zien.

Elke middag en avond konden leerlingen, ouders en
belangstellenden genieten van kinderconcerten en
optredens van vakdocenten. Kinderen en ouders hadden
geen tijd om zich te vervelen in deze week! We hadden
overdag bovendien prachtig wandelweer. Bryanston School
ligt op een mooi groen domein waar je pas na een dik half
uur uitgewandeld bent . Bovenal werden we verwend
omdat we niet zelf hoefden te koken. Drie maaltijden per
dag verzorgd, zeven dag lang. Eenmaal thuis moesten we
weer wennen…
We kijken met veel plezier terug naar die week in Engeland.
Wie eenmaal de Bryanston zomer geproefd heeft, raakt
verslingerd: Vin staat te popelen om volgend jaar weer te
gaan.
Celita (moeder van pianoleerling Vin)
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Retie 2015

Vioolworkshop
Silke Kolfschoten
Tijdens de carnavalsvakantie ben ik met mijn moeder naar
de 5-daagse Suzuki vioolworkshop in Retie gegaan. Daar
waren wel 105 violisten, en ééntje daarvan was ik. Het is
heel leuk om een paar dagen achter elkaar viool te spelen
met kinderen en docenten uit andere landen.
Iedereen ging in een eigen groepje stukken oefenen, speciaal de stukken voor het eindconcert. Er waren docenten
uit België, Nederland, Engeland, Polen, Finland en Kroatië. Mijn groepslessen kreeg ik van Susan Johnson uit
Nederland en Marko Madjaric uit Kroatië. Tijdens mijn
individuele lessen van de Belgische Griet Wytynck kon ik
extra oefenen aan mijn solostuk voor het concert en mijn
houding.

In de avond waren er hele bijzondere concerten en hebben
we ook gedanst. Omdat het carnaval was, deden we dit
zelfs verkleed.
Op de laatste dag was het eindconcert. Iedereen kon meedoen aan de groepsstukken en zo laten horen wat er was
geleerd. Mijn opa en oma waren er ook. Ik vond het een
hele leuke workshop. Ik heb veel geleerd en veel viool gespeeld met andere kinderen. Ik heb nu al zin in de workshop van volgend jaar!
Silke Kolfschoten, Amsterdam (9 jaar)

Hoe was het in Retie?
Ik ben in Retie geweest. Ik zal wel even vertellen over de
dagen.
In de ochtend was er een heel heel lekker ontbijt. Na
het ontbijt ging ik meestal buiten spelen met al mijn
vriendinnen. In de ochtend had ik ook een groepsles.
Daarna ging ik lunchen.

ons. Op elke dag waren er wel 2 of 3 concerten. Dit waren
soms lange concerten. Het was leuk om zoveel andere
kinderen te horen spelen. Er was ook een quiz. Je kon
opdrachten maken met allerlei spelletjes en kleurplaten.
Daar kon je ook iets mee winnen. Ik had een knuffel
gewonnen.

Na de lunch ging ik weer buiten spelen en viool oefenen.
Daarna had ik weer een groepsles. En daarna privéles. Bij
de privéles had ik een hele lieve juf die Maria heette.

Woensdagavond kregen we na de dansworkshop
pannenkoeken. Je mocht zelf kiezen of je bruine of witte
suiker koos.

Na de lessen ging ik weer buiten spelen met mijn
vriendinnen Floor, Silke en nog wat andere kinderen. We
gingen heel vaak naar een ezel. De ezel was een meisje, ze
heette Wiske. Maar we weten niet hoe oud ze is. Floor is 9
jaar en wordt bijna 10, net als Silke. Ik, Julia ben 8 en word
in de herfst 9.

Op donderdag 19 februari 2015 was het eindconcert. Op
het einde kregen we een paasei. Maar ik en Silke kregen
ook nog een paashaas van melkchocolade en een chocolade
viool. Ik had 4 peperkoeken met suiker en 2 koekjes
gegeten. Het was erg lekker.

We gingen heel vaak in het speelbos hutten bouwen.
Iedereen die viool speelde mocht voorspelen. Net als ik.
Toen we naar Retie gingen hadden we heel veel spullen bij

Ik vond het heel leuk om in Retie te zijn. Ik vond het leuk
om dit aan jullie te vertellen.
Geschreven door Julia.
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Alexander en Maxim in Retie
Jan Maas

Retie
2015

Alexander en Maxim Maas, leerlingen van Liesbeth
Bloemsaat-Voerknecht, zijn van 15 t/m 19 februari in
Retie geweest, bij de National Suzuki Workshop 2015 van
de Vlaamse Suzuki Vereniging. Vorig jaar waren ze al in
Düsseldorf, en dat was zo leuk dat we besloten hebben dit
jaar ook België aan te doen.
Het evenement werd gehouden in het conferentiecentrum
Corsendonk de Linde aan de rand van Retie in de
Belgische Kempen. Op zondag 15-02 was het meteen
vol gas : om 09:30 registratie voor alle deelnemers, en
10:00 de openingsceremonie. Alle kinderen kwamen in
de concertzaal samen om te spelen, eerst een paar die hele
moeilijke stukken konden spelen, en naarmate de stukken
makkelijker werden kwamen er steeds meer kinderen bij.
En dat ging zo door tot de allerkleinsten er bij stonden om
Twinkle mee te doen. Het toneel was toen al veel te klein
voor de grote hoeveelheid kinderen ! In totaal zo’n 130
kinderen !
Meteen na de opening begonnen de lessen. Maxim (3
jaar) was als eerste aan de beurt. Hij had elke dag 1 uur
pre-twinkle groepsles, door de Belgische lerares Griet
Wytynck. Zij deed het heel erg leuk met de kleintjes en
ze hebben allemaal veel geleerd. Aan het eind van de week
konden alle kleintjes Twinkle met vingertjes spelen!
Alexander (6), (in de vioolles meestal Sasha genoemd
(red.)), had elke dag 2 uur groepsles, eerst van Marko
Madjaric uit Kroatië, en daarna van Susan Johnson uit
Nederland. Vooral Marko was erg enthousiast, en het feit
dat hij geen Nederlands sprak, maar voor de gelegenheid
Engels, maakte hij goed met mimiek en energie. Aan het
eind van de dag had Alexander nog een half uur individueel
les van David Roelants. David deed het heel leuk en had
een goede klik met Alexander. We hebben veel van hem
geleerd ! Soms was er wat taalverwarring met alle Belgische
leraren, want de A-snaar heet de La-snaar en de E-snaar
het de Mi-snaar in het Vlaams… En de leraren zijn streng !
Zondag was extra spannend omdat Alexander zijn
soloconcert repetitie had met piano. We hadden van te
voren al gekozen voor Menuet 1. Voor het eerst met een
echte piano meespelen was erg spannend ! De pianiste was
erg aardig en na wat vriendelijke woorden ging de tweede
uitvoering prima.
Uiteraard waren de lessen heel nuttig, maar we hebben
ook enorm veel geleerd van de andere kinderen. Het was
sowieso geweldig dat de meeste deelnemers in hetzelfde

hotel verbleven, en je hoorde de hele dag vioolmuziek, uit
alle kamers en alle zaaltjes ! Dat was vooral een enorme
inspiratie om de hele dag omringd te zijn met mooie
muziek. We hebben een paar keer gekeken naar optredens
van de oudere kinderen, en ook dat is natuurlijk geweldig.
Wat kunnen die spelen ! Alexander zat met open mond
te luisteren, en alle ouders regelmatig met tranen in de
ogen…. Puur genieten!
Op woensdag had Alexander zijn soloconcert. Hij was een
beetje nerveus, want het is natuurlijk niet niks om opeens
op een podium te staan, in je eentje, met een piano en 200
man die naar je kijken, maar hij deed het prima ! Applaus,
‘big smile’… en weer een super ervaring rijker !
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Donderdag begon weer met vroege repetities voor het
eindconcert, waar de kinderen in hun groepjes mochten
optreden., en na een korte pauze begon om 11 uur het
eindconcert. De grote kinderen in het begin, met allereerst
2 groepen die stukken speelden die ze speciaal die week
hadden ingestudeerd. Heel mooi en van een heel hoog
niveau. Daarna stuk voor stuk de groepen van de lagere
niveaus. Alexander speelde met zijn groep onder leiding
van Marko ‘Mijn tante Roosje’ (in België noemen ze het
“slaapliedje”), Hansje Klein (‘Hupsakee’) en Reintje Vos.
En de groep van Maxim sloot af met enkele ‘Twinkeltjes’.
Aan het eind van de middag was er nog de afsluiting,
waarbij weer alle kinderen samen op het podium kwamen,
van groot naar klein.

Tekening Alexander Maas

De kinderen vonden het in het begin wat zwaar, maar toen
ze eenmaal in het ritme zaten waren ze eindeloos bezig met
muziek. Zelfs tussen de lessen door, kijkend naar de andere
kinderen, namen ze zelf hun viooltjes om verder te oefenen.
Tijdens de lunchpauzes hebben we de kans genomen om
even te ontspannen, de omgeving is mooi en zeer bekend als
wandelgebied. We zijn zelf naar de plaatselijke watermolen
gewandeld en Alexander vond dat zo mooi dat hij deze in
een tekening heeft verwerkt. En als je dan terugkomt van
een wandeling en het conferentiecentrum nadert, is de
lucht weer vol van muziek…
Jan Maas, Den Haag (alle leden van het gezin, ook de
ouders Jan en Olga zijn viool (en altviool) leerlingen van
Liesbeth-Bloemsaat-Voerknecht, Den Haag)
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Pianotrio project voor kinderen
Pianoleerlingen in Amsterdam zijn momenteel aan het oefenen voor het
Pianotrio project waarvoor ik onlangs vijf trio’s geschreven heb: bezetting
viool, cello, piano. De bedoeling is op deze manier de samenwerking tussen
viool-, cello- en pianoleerlingen te bevorderen, en ook de samenwerking
tussen de docenten van deze leerlingen. De trio’s zijn bedoeld voor
kinderen die ongeveer een jaar of wat langer les hebben.
Alle kinderen gaan hun partij eerst heel goed instuderen, hopelijk kunnen
de docenten de pianopartij en de vioolpartij tijdens de les alvast een beetje
meespelen. De bedoeling is dat de kinderen dan af en toe in elkaars les
“te gast” zijn om het samen te studeren en later tijdens een concert uit
te voeren. Het vormt hopelijk een stimulans om vaker samen te spelen,
en bovendien in een bezetting waarvoor eigenlijk voornamelijk moeilijke
stukken zijn geschreven! Want concerttrio’s voor kinderen die een jaar
les hebben, zijn er niet veel.
Het boek (inclusief aparte partijen voor viool en cello) is te bestellen door
€19,50 (€17,- boek, €2,50 portokosten) over te maken naar:
NL26INGB0003538306 t.n.v. Heleen Verleur, Amsterdam
O.v.v.: Pianotrio’s for Kids
Heleen Verleur, Suzuki-docente piano & componiste (Amsterdam)
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Piano Trio for kids no 10
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Heleen Verleur 2015

Aanmeldingsformulier vind je op http://www.fluitschool.nl/resources/SuzukiFluitdagJubileumFluitschool2015.pdf

=================
12

Deadline voor het komende Suzuki Nieuws: 15 februari 2015

Echt gebeurd... in de kringloopwinkel!
Toby en Selby

We zijn met de bakfiets op weg naar Action om plastic
mandjes te kopen. Abel, Toby en ik komen langs een
nieuwe kringloopwinkel in Amsterdam Noord. Even
kijken of ze daar goeie mandjes hebben, maar er is niets
van onze gading dus we gaan door naar Action.
Aangekomen, zijn we Toby’s viool vergeten in de
kringloopwinkel. Direct gebeld. Aan de telefoon wordt mij
verzekerd dat deze niet verkocht kan worden. De viool is
immers niet geprijsd en artikelen in de kringloopwinkel
zonder prijssticker worden niet verkocht.
Dertig minuten later staan we weer in de kringloopwinkel.
Daar worden we enigszins glazig aangekeken door het
personeel op mijn vraag dat we de viool komen halen. Het
telefoontje heeft de kassa niet bereikt. De viool, die hebben
ze niet meer, die is juist verkocht aan een mevrouw voor
7,50 euro. Tien euro hadden ze gevraagd voor viool en kist,
maar de koopster heeft afgedongen. Boos worden heeft
geen zin in de kringloopwinkel.
Samen bedenken we dat we het beste een brief op het raam
kunnen hangenmet de mededeling dat de viool onbedoeld
is verkocht en of de koopster deze terug wil geven.
Dankzij Medea (waar we de viool van huren) lijdt de
vioolles er nauwelijks onder. Ze heeft vrijwel direct
een vervangende viool voor Toby. Maar er ligt wel een
rekening van Euro 550 euro voor de verkochte viool
op tafel. Wij zijn niet verzekerd voor het vergeten van
violen in kringloopwinkels die daar vervolgens worden
doorverkocht. De kringloopwinkel heeft een eigen risico
van 500 euro. Bij de kringloopwinkel doen ze wel hun best
door de bewakingsbeelden te bekijken en te onderzoeken

of het een bekende is die de viool heeft gekocht. Dat levert
helaas niets op. Al met al een onaantrekkelijk vooruitzicht...
Maar dan, drie weken later, belt Mirjam. In de
kringloopwinkel heeft ze de brief bij de kassa gezien. Ze
heeft mijn telefoonnummer opgeschreven, wat nog niet zo
eenvoudig was. De cassière beveelt haar ook haar gegevens
op te geven. Mocht Mirjam geen contact met mij opnemen
dan kunnen zij de politie bellen. Maar Mirjam laat zich
niet afschrikken. We kunnen de viool in het noordelijkste
en heel hoog puntje van Amsterdam-Noord ophalen (in
een flat op de 14de verdieping)!
De viool verkeert in goede staat, Niels(3) had wel
geprobeerd te spelen maar is niet enthousiast geworden.
Hij is blij de viool aan ons terug te geven.
En wij, wij zijn heul blij!
Toby en Selby (leerling van Monique Dowgwillo, Amsterdam)

SuzukiNieuws
=================

Children of Mexico
Mexico is een prachtig land, maar er bestaat veel sociaal
onrecht. Veel kinderen gaan niet naar school omdat ze
(al dan niet samen met hen ouders) voor de kost moeten
zorgen. Zij verkopen dingen op straat, wassen voorruiten
van wachtende autos of doen kunstjes op kruispunten.
Exploitatie en misbruik zijn schering in inslag. Deze
kinderen zitten min of meer gevangen in hun situatie
en kunnen zonder hulp van buiten geen zelfstanding en
betekenisvol leven opbouwen.

Wij, Anna en Henning (bestuursleden van de Stichting)
verblijven daar zo’n drie maanden om o.a. samen te werken
met CANICA, één van de partner organisaties van
Children of Mexico (http://www.canicadeoaxaca.org.mx).
Alán en Nora, onze kinderen spreken goed Spaans en gaan
gedurende die tijd gewoon naar een lokale school om de
hoek. Op vrijdag ochtend vóór school hebben ze piano les
met Heleen Verleur. (Er is 7 uur tijdsverschil tussen NL
en Mexico.)

‘School’ is een belangrijk mensenrecht van het kind en
de Stichting Children of Mexico ondersteunt daarom al
meer dan 10 jaar lokale organisaties in Mexico die (straat)
kinderen de kans geven om naar school te gaan.

Ondertussen zijn wij regelmatig bij CANICA. Anna
geeft een aantal bewegingslessen en Henning werkt met
CANICA aan een nog intensievere samenwerking. In
het afgelopen jaar heeft de Stichting financieel kunnen
bijdragen aan een nieuwe keuken (hygiene en voeding zijn
onderdeel van het programma) en nieuwe computers (voor
de begeleiding van het huiswerk). Samen met CANICA
bekijken Anna en Henning nu, hoe en wat kinderen
in Nederland en Europa kunnen leren van kinderen in
Mexico. Dankzij de moderne media moet het toch mogelijk
zijn om van elkaar te leren.

Dat lijkt makkelijker dan het is. Kinderen en ouders van de
straat zijn wantrouwend, zij zijn gewend om weggestuurd
en uitgescholden te worden. Ze hebben geleerd op eigen
kracht te overleven en verwachten geen hulp van anderen.
Het kost dus tijd om hen vertrouwen te winnen. Na deze
aanloopfase doorlopen zij een traject van zo’n 3 tot 5 jaar
vóór de kinderen zelfstandig verder kunnen met hun
opleiding.
De Stichting Children of Mexico ondersteunt verschillende
organisaties in Mexico. Één is Pro Niños de la Calle in
Mexico Stad, voor een korte documentaire klick: https://
www.youtube.com/watch?v=5gsuCywNuVQ

Meer weten en doneren?
Ga na www.childrenofmexico.net
Bij voorbaat dank, namens de kansarme kinderen van
Mexico en de Stichting Children of Mexico.
Anna Mora Carrillo de Albornoz en Henning Zorn

Skype-lessen met Mexico
Alán en Nora zijn ruim drie maanden met hun moeder
Anna Mora en vader Henning Zorn naar Mexico, Oaxaca.
Oaxaca is de op vijf na grootste staat van Mexico, in het
zuiden.
Anna is danseres en dans- en Pilatesdocente en doet nu
in Oaxaca een dansproject met straatkinderen voor de
Stichting ‘Children of Mexico’. Deze stichting -waarvan
Henning de voorzitter is- zet zich er onder meer voor in om
(straat)kinderen de kans te geven om naar school te gaan.
Anna is van oorsprong Mexicaanse maar woont en werkt al
een tijd in Amsterdam, waar zij ook haar eigen dansstudio
heeft. Ongeveer vier jaar geleden zijn ze bij mij gestart:
Alán (10) Nora (8) en hun moeder. Aanvankelijk begon
Henning als Suzuki-vader met de kinderen, maar toen
hij weer een fulltime baan kreeg was het organisatorisch
handiger als Anna het overnam.

Toen Anna mij rond oktober vroeg of ik Suzuki-pianolessen
via Skype wilde geven in de periode dat ze in Mexico zijn,
moest ik eerst lachen en daarna heel goed nadenken. Want
het leek mij een enorme uitdaging. Hoe kun je bewegingen
en emoties overbrengen via de ether? Om nog maar niet te
spreken van de vertraging waardoor je soms op hetzelfde
moment iets zegt. Het vraagt veel creatieve oplossingen
(je kunt niet samenspelen), doorzettingsvermogen (slechte
verbindingen en geluid) en het gemis van iemands fysieke
aanwezigheid (je kunt niet even een pols corrigeren, een
‘down’-beat op een schouder laten voelen). Het grootste
voordeel is: er is geen alternatief. In Oaxaca is geen Suzuki
en ook geen Suzuki-docent. Het is dus de enige manier
waarop we de lessen kunnen voortzetten de komende tijd.
Het alternatief: drie maanden niet spelen is zo ongeveer
gelijk aan weer opnieuw beginnen als je terugkomt. Dit heb
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Een ander nadeel is dat je alles moet vragen: kun je even
die vingerzetting daar en daar neerzetten? Of: kun je
beginnen in maat 24? (waar???). Normaal zou je gewoon de
plek aanwijzen. Alles krijgt daardoor ook een vertraging.
Zijn er ook voordelen? Ja. De continuïteit van het spelen
gaat door, want de lessen zijn op een vast tijdstip. Het is veel
beter dan geen lessen. Het “op eigen houtje doorgaan” en
drie maanden lang iets “fout” spelen wordt voorkomen. Je
kunt overigens heel goed zien of iemand de goede houding
heeft, en je kunt daar ook aanwijzingen voor geven. Wat
overigens ook erg veel uitmaakt, is dat Anna danseres is en
een hoog bewustzijn heeft van bewegingen.
ik eerder meegemaakt met een leerling en die is er na de
reis nooit meer helemaal bovenop gekomen.
We hebben nu inmiddels een drietal lessen van een uur
gedaan. Net als anders beginnen we de les met een buiging,
waarbij soms het hoofd even niet meer in beeld is door de
camerapositie ;-). Maar het gaat natuurlijk om de intentie.
De ene keer is de verbinding beter dan de andere. We
skypen doorgaans op vrijdag rond 14 uur Nederlandse
tijd, dan begint in Mexico net de dag. Alán en Nora gaan
naar school daar, maar hun ouders hebben met de school
kunnen regelen dat ze iets later mogen komen omdat ze
eerst nog pianoles hebben op vrijdag. Het is grappig om
Alán en Nora nog net een gaap te zien onderdrukken
voordat ze voor de camera plaatsnemen. Terwijl we er hier
alweer een halve dag hebben opzitten. Meteen al de eerste
keer haalde Alán een grap uit: hij zette stiekem een cd van
één van de latere boeken op en plaatste de camera zo dat
het net leek alsof hij piano speelde uit dat moeilijke(re)
boek. Natuurlijk had deze docente dat meteen door maar
het gaf wel aan dat de Skype nieuwe voordelen biedt! ;-)
Ik kan een aantal voor- en nadelen opnoemen van
pianolessen via Skype. Het grootste nadeel vind ik: je
kunt niet samenspelen. Als Alán iets speelt hoort hij mij
niet als ik meespeel. Bovendien is er ongeveer een seconde
vertraging. Wat ik vaak doe bij de lessen: even de linkerhand
meespelen als de leerling de rechter doet, gaat dus niet.
Het tweede nadeel vind ik de kwaliteit van het geluid: het
klinkt blikkerig, soms wat vervormd (afhankelijk van de
verbinding) maar je kunt gek genoeg altijd horen of de toon
“goed bedoeld” is, en sowieso of het de juiste is. Dit kun je
natuurlijk ook zien aan de beweging van de hand en vingers
vooraf: een goed begin is het halve werk.
Iets wat ik nog moet opbiechten is dat we beiden op een
digitale piano spelen: in het gebied in Mexico waar de familie
zit zijn geen pianowinkels of -stemmers te vinden. Dit is
dan de enige mogelijkheid. In mijn studio kan ik momenteel
niet lesgeven vanwege funderingswerkzaamheden, dus ik
zit met een Roland op zolder. Dit nog even ter informatie.

Het is trouwens ongelooflijk hoeveel overeenkomsten er
zijn tussen Pilates (de lessen die Anna geeft) en bewegingen
die je leert bij de Suzuki-pianolessen. Terwijl Anna verder
weinig muzikale achtergrondkennis heeft (natuurlijk
is ze wel gewend op muziek te dansen!) voelt ze allerlei
bewegingen zeer goed aan en vertaalt ze regelmatig ook
naar dansbewegingen. Eén van de Suzuki-doelstellingen
ontwikkelen van een mooie, ontspannen houding’ is voor
een danseres natuurlijk van levensbelang. Dit zal ook zeker
helpen bij het vertalen van scherm tot scherm. Nu reciteer
ik even de befaamde woorden van Shinichi Suzuki:
“Teaching music is not my main purpose. I want to make good
citizens. If children hear fine music from the day of their birth
and learn to play it, they develop sensitivity, discipline and
endurance. They get a beautiful heart.”
Precies deze waarden proberen Henning en Anna
in de praktijk te brengen via hun Stichting: www.
childrenofmexico.net
Eén van de doelen van deze stichting is om straatkinderen
van de straat te halen, ze een betere toekomst te geven.
Een toekomst waarin ze financieel maar ook op andere
manieren ondersteund worden. Om stabiele relaties op
te bouwen, met behulp van spelletjes en allerlei soorten
activiteiten zoals dans en muziek contact te leggen om ze
op die manier uit een leven van drugs, politie, straatgeweld
te halen. De straatkinderen worden zodanig begeleid dat ze
uiteindelijk zullen kunnen kiezen voor een beter leven, met
een hoop op de toekomst en waarschijnlijk ook ‘a beautiful
heart’. Sluit deze doelstelling niet mooi aan bij de woorden
van Shinichi Suzuki?
Alles bij elkaar ben ik dankbaar dat we de lessen zo goed
mogelijk kunnen voortzetten, maar we zullen zeker blij
zijn als we weer kunnen genieten van de warme klanken
van onze akoestische piano’s in Amsterdam!
Heleen Verleur (Suzuki piano docente en componiste,
Amsterdam)

SuzukiNieuws
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Twinkeldiploma voor gitaristen
Drieëtte Reesinck
Het is zaterdagmiddag, 24 januari 2015. De gitaristen
hebben net een grote groepsles achter de rug en maken
zich klaar voor het huiskamerconcert. Het publiek komt
binnen en een enkele gast is hier voor de allereerste keer.
Wat zij nog niet weten is dat een aantal kinderen vandaag
zullen spelen voor hun Twinkeldiploma. Het is de
allereerste keer dat dit voor de gitaarleerlingen mogelijk is
en dat is best een feestelijk idee.
Boaz heeft het eerste Suzukiboek helemaal uit en dat was
de aanleiding om de traditie van Shinichi Suzuki bij ons
ook op te zetten (of voort te zetten, het is maar hoe je het
noemt).
Als Boaz aan de beurt is, speelt hij het Twinkelthema met
alle variaties achter elkaar. Muzikaal en met een prachtige
toon.
Later gedurende het concert, waarop alle andere kinderen
hun ‘gewone’ solo overigens ook prachtig uitvoeren, spelen
Reinder en Sarah dit allereerste stuk van het allereerste
boek. Zij zijn al veel verder, maar hadden nooit de
mogelijkheid gehad om een diploma te halen. Daarom
deze inhaalslag. Ze worden begeleid door Boaz, die nu de
tweede stem op zich neemt.

Het Twinkel diploma

Na deze geslaagde try-out zal er in juni nogmaals de
mogelijkheid zijn om een diploma te halen, maar nu,
behalve het Twinkeldiploma, ook de diploma’s voor
kinderen die boek 2 of 3 uit hebben. Natuurlijk is het geen
verplichting, maar Sarah en Reinder weten nu al zeker dat
zij weer van de partij zijn.
Drieëtte Reesinck (Suzuki gitaar docente, Amersfoort)

Grappige toevoeging van Drieëtte Reesinck bij
gitaartekening van ‘kleine Sarah’

Ik ben Sarah en ik speel al drie jaar gitaar bij mijn Suzuki
Juf Drieëtte. We spelen heel veel concerten waarvan ik
deze echt de leukste vond. Waarom… omdat ik een stuk
had gespeeld wat ik zelf echt heel mooi vind. Maar dat was
niet het enige; ik had ook m’n Twinkel diploma gehaald
met Boaz en Reinder, de eerste drie in Nederland. Echt
een leuke ervaring!
Sarah van Oorschot

Voor mij als docent, maar misschien ook wel voor de
ouders, is het ontroerend om te zien met welke concentratie
en inzet ze dit samen doen. Reinder zei later dat hij het wel
heel bijzonder vond om dit stuk eindelijk weer eens met
zoveel aandacht gespeeld te hebben.
De kinderen zijn alle drie uiteraard met glans geslaagd en ze
konden na afloop heerlijk genieten van de complimentjes,
de felicitaties en de feestelijke traktatie van Boaz.

Gesigneerd
Nadat Sarah’s tekening al een paar weken in de leskamer
hing (en ik er al een foto van had gemaakt), rende Sarah
ineens (tijdens haar les!) van haar kruk naar de tafel,
pakte een pen en schreef haar naam op de tekening. Om
snel weer verder te gaan met de les. Haar vader is een
beroepskunstenaar.
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Sneeuwklokje (op 3de Twinkle varia�e)
Tekst en idee: Marieke de Vos
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Toelich�ng en lesideeën voor het pre-instrumentaal onderwijs
Dit liedje op de 3de varia�e van Twinkle is bedoeld als opzegversje voor pre-twinklers/ peuters
die nog niet viool spelen, maar op schoot bij hun ouder al van alles beleven bij de muziek van cd 1
Ideeën voor een les:
- als bolletjes in de grond zi�en, dan langzaam opkomen
- ritme klappen, �kken, in je handen wrijven
- zingen, woorden laten aanvullen
- verkleden met crêpepapier
- dansen
- bolletjes-in-de-grond maken met vingerverf (s�ppen)
- echte bloembolletjes planten
Tekst:
Sneeuwklokje, sneeuwklokje ben je daar eindelijk
Bibberend, bibberend net uit de grond
Met je piepdunne steel en je spierwi�e rokje
Je oogjes gaan open, je kijkt in het rond
Je ziet overal broertjes en zusjes die dansen
Met rokjes en po�roekjes zwierig in ‘t rond
Zo van tralalalie en van tralalala
En we zijn toch zo blij want we zijn uit de grond
Dag lief sneeuwklokje, sneeuwklokje ben je daar eindelijk
Bibberend, bibberend net uit de grond
Met je piepdunne steel en je spierwi�e rokje
Je oogjes gaan open, je kijkt in het rond – dag dag

s
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Scott’s

Op zondag 23 november 2014 was het dan zo ver. Om
13.30 uur meldt de jongedame zich bij de artiesteningang
van het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam.
Normaal gesproken nemen we de gewone ingang
van dit wereldberoemde concertgebouw, dat al meer
dan 125 jaar historie heeft en zijn we echt geen 2 uur
van tevoren aanwezig. Maar deze keer was anders,
onze dochter had het geluk om met pianovirtuoos
Lang Lang een concertoptreden1 te verzorgen.
In deze column neem ik jullie mee in de voorbereidingen
hiervoor en hoe de ervaringen waren tot aan het concert.
In mei 2014 vroeg pianodocente Heleen Verleur of Alyssa
wilden inschrijven om samen Lang Lang op te treden in het
Concertgebouw, en zo geschiedde. Lang Lang is altijd al een
voorbeeld geweest en de meneer die met een sinaasappel
piano speelde. Des te heugelijker was het nieuws dat ze
op 20 juni vernam, geselecteerd te zijn om deel te nemen.
Maar dit was slechts het begin van het verhaal. Er zou veel
geoefend gaan worden.
Stap voor stap
De ‘Militaire Mars’ van Frans Schubert en ‘Rondo alla Turca’
zou quatre mains gespeeld worden samen met heel veel
andere pianisten. Onze dochter was erg blij dat Rondo een
van de stukken was, omdat ze nu het origineel mocht leren
spelen, voorheen was het altijd de vereenvoudigde versie.
De pittige stukken bleken nog niet zo eenvoudig en voor
deze 6-jarige tante was het nog niet altijd eenvoudig om
überhaupt zo lang stil te zitten en naar deze pianostukken
te luisteren, laat staan ze te oefenen. Papa keek er best
tegenop, echter de docente had er alle vertrouwen in. Met
haar positieve energie en ondersteuning tijdens de lessen
werden we wat meer op onze gemak gesteld. De aanpak
klinkt wellicht erg cliché, maar was uiteindelijk toch
simpel en effectief. “We gaan het stap voor stap aanpakken
en tot de zomervakantie besteden we veel aandacht aan

corner

Met Lang Lang
in het concertgebouw!

deze twee stukken,” vertelde Heleen. Een ander belangrijk
punt was, net zoals met de Suzuki-liedjes, veel luisteren,
want dan hoor je de melodieën en gaat het leren spelen een
stuk eenvoudiger.
Zomervakantie
Als ouder keek ik, ondanks de geruststellende woorden
van Heleen, wel een beetje op tegen de zomervakantie die
in de eerste week van juli begon. 6 weken lang aanpoten
zonder professionele begeleiding. Hoe zorg je ervoor dat
je dochter van bijna 7 een pianostuk muzikaal speelt? De
stap-voor-stap-aanpak heeft in elk geval ervoor gezorgd
dat er resultaat werd geboekt. We hebben een planning
gemaakt en op basis hiervan elke week een paar bladzijdes
geoefend. Elke dag voor het oefenen, maar ook tijdens
het oefenen, luisterden we naar het te oefenen stukje. Of
je talent hebt of niet, de zomervakantie heeft in elk geval
uitgewezen dat het gezegde “Oefening baart kunst” zijn
vruchten afwerpt. Een klein uurtje per dag en 5 of 6 dagen
in de week oefenen. Als ouder probeer je de intrinsieke
motivatie te stimuleren, maar natuurlijk, althans dat is
mijn perceptie, kun je als ouder ook een bijdrage leveren

1. Het concert is een initiatief van de Lang Lang Foundation, met als doel het stimuleren van het bespelen van muziekinstrumenten. Dit project ‘101 pianisten’ voor kinderen van 6-16 jaar is inmiddels uitgerold in verschillende wereldsteden zoals San
Francisco, Berlijn, London en Rome. Zie voor verdere informatie http://langlangfoundation.org/our-programs/101-pianists/

=================
18

Deadline voor het komende Suzuki Nieuws: 15 februari 2015

door middel van discipline. Oefening en herhaling zijn
natuurlijk niet altijd even leuk, ondanks dat je het leuk
probeert te maken. Sommige bladzijdes gingen snel en
behoefden weinig oefening, maar sommige stukjes waren
lastig en om het makkelijk te maken heb ik het soms zelfs
opgehakt in noot voor noot, en maat voor maat. Vaak zie je
dan dat ze gaan lachen als het toch lukt en dat motiveert.
En ze zijn helemaal blij als ze het hele lied kunnen spelen.
Repetities
De eerste pianoles na de zomervakantie met Heleen was
weer een gezellige en met de nodige bijsturing kwamen
we tot de conclusie dat de voorbereidingen voorspoedig
verliepen. Voordat de grote dag zou plaatsvinden waren
er 2 workshopdagen in de Q-Factory in september en
oktober. Dat waren 2 leuke en leerzame sessies, althans als
we mogen afgaan op de glimlach van onze dochter. Er is
hard geoefend op het samen spelen met elkaar in een grote
groep. Quatre mains, en met 25 andere kinderen piano
spelen is wat anders dan individueel een performance
geven. Dan was er in november nog een generale repetitie in
het concertgebouw. De bijdrage als ouder in het proces was
van iets ondergeschikt belang. Het was al een bijzondere
ervaring op zich. Ah fijn, we hebben natuurlijk wel de lunch
box specialer gemaakt. En dan was er een echte dirigent die
de hele boel bij elkaar hield.

Terug naar de voorstelling
De voorstelling begon om 15.30 uur en was helemaal
uitverkocht. Samen met mijn echtgenote, onze docente
Heleen en de opa’s en oma’s hebben we enorm genoten van
dit bijzondere concert. Zoveel piano’s die allemaal tegelijk
en synchroon spelen onder begeleiding van Lang Lang is
natuurlijk niet iets wat je dagelijks meemaakt. Een uur lang
klassiek op concertniveau met kleine onderbrekingen waar
de grootmeester de jonge pianisten nog voorzag van nuttige
adviezen om de pianostukken mooier en muzikaler te
spelen. Twee persoonlijke adviezen van de pianovirtuoos:
(1) “Do not rush” en
(2) “Listen to your heart!”
Het was een zeer geslaagde middag voor de toeschouwers.
We hebben ervan genoten, en voor de pianisten was het
extra leuk om na dit optreden nog een VIP moment te
hebben met meneer Lang Lang.
Dank voor jullie aandacht en veel plezier met oefenen.
Scott Cheung

=================
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