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16 oktober 2016, cello-examens te Madrid,  
trainees van Marianne Vrijland
Brendan Conroy: level 2 en 3
Gerda Marijs: level 2 en 3

6 januari 2017, fluit-examens te Gouda,  
trainees van Anke van der Bijl
Bart Schmittmann: level 2
Liselotte Kuling: level 2

Juli 2017, piano-examens te Brussel,  
trainees van Huub de Leeuw
Daan Timmer: level 1
Ruben Someso: level 1

16 & 17 september 2017, fluit-examens te Haarlem,
trainees van Karen Lavie
Ellen Berben-Giebels, level 1
Rieneke Weber, level 2 
Cathrine de Mos-Starberg, level 3 
Gerda Thorn, level 3

Veel succes gewenst met het verdere verloop  
van jullie Suzuki-opleiding!

DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS: 15 NOV. 2017

GESLAAGD: VAN HARTE GEFELICITEERD!
Volgende in Nederland lesgevende docenten hebben eerder dit kalenderjaar en in 2016 examens voor hun 
Suzuki opleiding bij een van de Nederlandse teacher trainers gedaan:

DOCENTEN-VOOR-DOCENTEN LEZING
ZATERDAG 7 OKTOBER 2017
Beste docenten,

Vanuit een altijd aanwezige behoefte informatie en ervaringen met elkaar te delen, organiseren we op zater-
dag 7 oktober a.s. alweer de 5e bijeenkomst voor Suzuki-docenten met ruimte voor een gesprek/discussie 
na afloop.
Op deze manier houden we de Suzuki-spirit er goed in met elkaar en leren we elkaar beter kennen en je 
weet maar nooit waar dat allemaal weer toe leidt….

We zijn erg blij met de viooldocent die deze avond iets wil komen vertellen:
- Cynthia Miller Freivogel over “Opgegroeid met Suzuki-muziekles”
En verder:
- De Suzuki-Help-desk: we bieden de mogelijkheid om “prangende kwesties of vragen” die je in je lesprak-
tijk tegenkomt, bij wijze van intervisie, met elkaar te delen en op die manier elkaar te helpen. Denk er vast 
over na, maar voel je niet verplicht iets in te brengen.
Aanmelden:  vóór 30 sept’17 d.m.v. een mailtje naar gerdathorn@live.nl
Waar:   Amsterdam, nader te bepalen, afhankelijk van het aantal deelnemers
Tijd:   inloop 17.30 uur, start om 18.00 uur
Kosten:   €10,00 p.p. overmaken op G. Thorn NL90 ABNA 0458 4861 24
  Betaald is aangemeld, afmeldingen ná 30 september krijgen helaas geen restitutie.
Meenemen:  iets te eten en te drinken om met elkaar te delen (Potluck)

We hopen op een grote opkomst, heel graag tot dan!

Hartelijke groet, namens de docenten-commissie,

Gerda Thorn (06-43126283)
Jana Neplechovitsj (06-46118016)
Monique Dowgwillo (06-26062982)

***
Jaap Delver, Suzuki Blokfluit docent is benoemd tot Instructor, wat betekent dat hij over enige tijd Teacher 
Trainer blokfluit zal worden. Veel succes met instructorschap!
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VOORWOORD VAN DE REDACTIE

Beste lezers, deze keer weer een inleiding van de redactie van het Suzuki Nieuws in plaats van uit de pen van 
onze voorzitter, Karen Lavie. De voorbereidingen voor de fluitexamens eisten even alle aandacht op!

 Deze zomer leek het komkommertijd te worden met de inzendingen voor het Suzuki Nieuws, het 
was begin augustus en mijn mailbox bleef stil en vooral LEEG. Maar al naar gelang de deadline naderde, 
kwamen er toch een paar bijdragen, zij het heel ‘voorzichtig’. 

 Drieëtte Reesinck was weer eens de eerste: Voor de zomer had zij met haar gitaarleerlingen samen 
met Jaap Delver (blokfluit) en een paar leerlingen van Marieke de Vos (viool) een leuk afsluitend concert. Een 
mix van instrumenten: fijn dat jullie naar compromissen op zoek zijn, om stukken op elkaar aan te passen en 
ook ieder instrument een eigen stem te geven!

 Ook mijn eigen aflsluitende leerlingenconcert was bijzonder: we speelden op een zorgboerderij in 
Den Haag in de buitenlucht op instigatie van een van mijn leerlingen! Het was ondanks een regenbuitje heel 
erg leuk. Dat gaan we zeker vaker doen!

 Gerda Thorn stuurde een mooi artikel over een bijzonder samenwerkingsverband met Coutier 
Rademaker en Monique Dowgwillo in Amsterdam: spelen in een Asielzoekerscentrum (AZC) met het 
nieuw opgerichte Ikuzus-ensemble. Ook daar zullen we in de toekomst vast vaker van horen!

 En ik ging vlak voor de deadline van 15 augustus nog naar Denemarken naar een workshop voor 
docenten met de fameuse Suzuki docent Edward Kreiman en een ‘kickstart workshop’ voor Suzuki violistjes. 
Georganiseerd door mijn laatste Teacher Trainer Jan Matthiesen, die zoals altijd alle touwtjes in handen 
had maar zich totaal niet geroepen voelde zich te profileren. Hij leek in al zijn bescheidenheid alleenmaar 
dolgelukkig te zijn met alle docenten die op ZIJN workshop afkwamen en aan Ed Kreitmans lippen hingen. 
Ikzelf heb lang in Groningen gewoond, zijn manier van doen en denken herinnert me aan de oer-Groninger, 
droog van humor, maar wel VOL van deze droge humor en de houding in de zin van: “Nee alsjeblieft geen 
toespraken...”, maar dan in de positieve zin van het woord. Zijn boodschap aan ons: FIJN, dat jullie er zijn, en 
FIJN dat jullie er iets van opsteken. FIJN, dat ik dit alles kan faciliteren. Bij deze: DANK, Jan Matthiesen!

 De zomer werd de deadline ‘vloeibaar’. Geen probleem deze keer... en toen kwam me er toch een 
vloed aan bijdragen binnen. Coutier Rademaker en Jürgen Rodemeier zaten in hun welverdiende vakantie 
achter de computer en schreven bijzonder waardevolle impressies van de genoemde workshop met Edward 
Kreitman die zij ook bezochten! Super, dat jullie er zo grondig voor zijn gaan zitten! 

 En niet alleen zij, ook een aantal leerlingen van verschillende instrumenten hadden de schrijfmodus 
te pakken en stuurden me hun impressies van workshops die zij meemaakten in Engeland, Frankrijk en 
Finland. Verschillende landen, verschillende instrumenten... maar iedereen vol enthousiasme! ZO kun je het 
volgende studiejaar in! DANK!

 Monique Dowgwillo had de zomer van haar leven: eindelijk Japan, eindelijk Matsumoto, eindelijk 
het Walhalla van de Suzuki methodiek van dichtbij meemaken. Waarvan hier verslag!

 Scott besluit het Suzuki Nieuws deze keer met serieuze overpeinzingen: voor hem was het nu echt 
even komkommertijd... een dipje! Waardevol dat je deze informatie met ons deelt. Iedereen doorloopt zo’n 
proces. Dankbaar ben ik, dat je het niet wegmoffelt, maar dat je over je zorgen schrijft!

 Zoals eerder vermeld: veel dank voor alle bijdragen: fijn dat jullie ervoor zorgen dat het Suzuki 
Nieuws van iedereen en voor iedereen is!

 En voor iedereen die nog nooit iets geschreven heeft, maar wel wil schrijven voor het Suzuki Nieuws: 
wees welkom, stuur je bijdrage op! Het mag van kinderhand, docentenhand en uiteraard ook van Teacher 
Trainer hand zijn!

Veel succes en plezier in het nieuwe muzikale Suzuki jaar!
Suzuki Nieuws Redactie, Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
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 Ik was nog nooit in Denemarken geweest, had altijd een 
vriendelijk gevoel over dat land, herkenbaar: Nederland maar 
dan zonder veel gedoe. De stad Aarhus, in het noordoosten van 
Jutland, het vaste land van Denemarken, heeft een wat sombere, 
jaren 20-achtige industriesfeer, soms onderbroken door leuke, 
creatieve straatjes met kleurige winkels. Vol met fietsen trouwens, 
net als hier. Alleen staan ze met fietsendief-walhalla-dunne-slotjes 
vast en soms zelfs helemaal niet. Ook - nogal vervreemdend voor 
een Amsterdammer - blijven voetgangers staan voor een stoplicht. 
De sfeer is er goed en rustig. Veel oprecht vriendelijke mensen. 
Leuke mensen, die Denen.
 En daar in Aarhus vond de 5 daagse ‘inspiratiecursus’ 
voor Suzukidocenten plaats. Veel Denen, een paar Spanjaarden, 
Polen, Zweden en een paar Nederlandse collega’s. En dan was 
er Ed Kreitman, fameus docent uit Chicago, auteur van twee 
bijzondere boeken waarvan de eerste, Teaching from the Balance 
Point, een grote aanrader is voor Suzukidocenten én -ouders. Het 
tweede boek, Teaching with an open Heart , is meer gericht op 
docenten. Beide boeken zijn verkrijgbaar bij Martin Loose in de 
Suzuki winkel op www.suzukiwinkel.nl.

Ed Kreitman

 Ed heeft ons drie dagen lang intensief bezig gehouden, 
op zijn eigen, persoonlijke en inspirerende manier.  Hij is een 
geweldig spreker. Veel van wat hij vertelde had ik letterlijk gelezen 
in zijn boeken en sommige verhalen heeft hij zelfs meer dan eens 
verteld, aan verschillend samengesteld publiek. En iedere keer 
kwam het bij hem naar buiten (en bij mij naar binnen) alsof hij 
het voor het eerst zei en het net ontdekt had. Daaraan herken 

 VIJF DAGEN DENEMARKEN, HÉLEMAAL OPGELADEN 
Coutier Rademaker

Teacher Trainer viool Jan Matthiesen uit Aarhus heeft deze zomer een fantastisch tweeluik van Suzuki-activiteiten 
georganiseerd: Ten eerste een Suzuki conferentie van woensdag 9 tot en met vrijdag 11 augustus voor Suzuki 
docenten met de Amerikaan Edward (Ed) Kreitman als keynote speaker en aansluitend op zaterdag 12 en zondag 
13 augustus een ‘kickstart workshop’ voor Suzuki violisten met een selecte groep van topdocenten: Wilfried van 
Gorp (België), Fernando Piñero (Argentinië), Juan Carlos Navarro Gemeno (Spanje), Dan Dery (Zwitserland) 
en Eva Belvelin (Zweden). Er vonden hoofdzakelijk groepslessen plaats, masterclasses werden gegeven door Dan 
Dery en er waren lezingen voor Suzuki ouders. Als afsluiting vond er een prachtig concert plaats in de foyer van het 
Aarhus Musikhuset. De kinderen gingen zo vol nieuwe indrukken de maandag erna het nieuwe lesjaar in! Goed 
idee zo’n ‘kickstart’-workshop!
 Voor dit nummer van het Suzuki Nieuws zijn Coutier Rademaker en Jürgen Rodemeier in de pen 
geklommen, waarvoor veel dank! Volgende keer zal ik nog een duit in het zakje doen over Ed Kreitman, die vol van 
energie en levensvreugde met zeer duidelijke didactische doelen de kinderen een ‘allround’ opleiding geeft! Ik moet 
de indrukken nog laten bezinken, de ideeën en tips in de praktijk brengen en zal dan verslag doen.

Van de Suzuki Nieuws redactie, Liesbeth Bloemsaat

ALLE LOF VOOR JAN MATTHIESEN, AARHUS (DENEMARKEN) 



je een inspirerende leraar. Trouwens, bedenk ik nu, 
als er één staaltje effectief herhalen van repertoire is 
dan is dit het wel. Ed heeft het werkelijk begrepen en 
weet het toe te passen en over te dragen!
Ik heb altijd een beetje moeite gehad met de 
uitspraak van Suzuki dat zijn belangrijkste doel was 
de leerling te helpen een nobel mens te worden. Dat 
klonk een beetje alsof de viool niet meer was dan een 
middel, alsof hij er een beetje bij bungelt. Dat vond 
ik te mager ten opzichte van de muzikaliteit. Het 
was ook niet in lijn met wat ik aan kwaliteit zie in de 
Suzukiwereld. We zijn geen naschoolse opvang, om 
het maar oneerbiedig te zeggen. 
 Meer dan eens heeft Ed aan groepen ouders 
gevraagd wie van hen hun kinderen vioolles laat 
volgen met als doel dat ze professionele muzikanten 
zouden worden. Niemand stak een hand op. Op de 
vraag waarom ze dat dan wel hadden gedaan kwam 
een reeks interessante antwoorden, onder andere:
- Om het concentratievermogen te verbeteren. 
Voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen in 
presentatie, zowel in muziek als in spreken. 
- Om een levenslange liefde voor muziek te doen 
bloeien.
- Voor het leren van vaardigheden om problemen     
op te lossen en het opbouwen van gezond       
   zelfvertrouwen in moeilijke situaties.
- Om te leren ingewikkelde problemen op te   
  lossen in kleine, behapbare stapjes. 
- Voor het ontwikkelen van fijne motoriek en
   goede oog-hand coördinatie.
- Voor het ontdekken van de eindeloosheid aan 
   mogelijkheden.
- Voor het leren vinden van oplossingen.
- Om te leren voor het hoogste te gaan.
- Om het unieke muzikale leerproces te 
   transporteren naar andere leefgebieden.
- Om je eigen, persoonlijke stem op je instrument te
   ontwikkelen en zo jezelf te kunnen uitdrukken.
- Om te leren iets moois te creëren.
- Om gevoeligheid voor schoonheid in de wereld te
   ontwikkelen.
- Voor een positief emotionele ervaring tussen
   ouders en kind.
- Om te leren efficiënt met hun tijd om te gaan.
- Het vinden van een sociale omgeving van vrienden 
   die het fijn vinden samen muziek te maken en  
   bovendien helpt uit de problemen te blijven tijdens
   hun tienerjaren).
- Om hun geheugen sterker te maken.

Enzovoort...

Het gaat niet om de stukjes!

 Ik ben opgetogen met die lijst, want het 
lost mijn probleem op. Een nobel mens stel ik me 
voor als iemand met diepte, met liefde voor zijn 
omgeving, menselijk en anderszins, bewustzijn in 
wat hij doet, intense zorg voor waar hij mee bezig 
is. Liefst ook met een gezonde dosis humor! Als je 
op zo’n manier leert met je instrument bezig te zijn 
en door bewust met je instrument bezig te zijn ook 
de rest van je leven met andere ogen gaat zien, dan is 
daar een bijzondere schatkist geopend.
 Vioolspelen heeft vele lagen en de eerste, 
meest oppervlakkige, zijn de melodie en de streken. 
Als je dat voor elkaar krijgt ben je een heel eind, 
maar wat er daarna gebeurt, daar wordt het pas 
echt spannend. Maak een prachtige toon en voel 
de trilling van de snaar in allebei je handen. Speel 
zuiver, maar ook echt zuiver. Ontdek dat je een 
mooie toon nooit kunt afdwingen: je faciliteert je 
instrument en de stok zodat de toon ontstaat. Het 
klinkt zweverig en wij muzikanten komen hier ook 
niet altijd (bewust) aan toe, maar het is wel waar... 
En dan is er die 10.000 keer herhalen waar Suzuki 
het over heeft... Ja, op deze manier snap ik het.
 Zo is de viool niet alleen een middel maar 
ook een sleutel. Een kind leert niet alleen viool spelen 
maar leert het léren vioolspelen ook steeds beter 
en die manier van leren zal ook steeds veranderen. 
Als je op die  bewuste manier bezig bent met het 
herhalen van repertoire kan het nooit vervelen, want 
het zal iedere keer nieuw zijn. Het gaat niet om ‘het 
stukkie’ wat je speelt, het gaat om hoe je het speelt, 
hoe je ermee bezig bent, wat je steeds weer ontdekt.

A beautiful voice

 Uniek is dat Suzuki al in zo’n vroeg stadium 
het creëren van een mooie toon introduceert, waar 
andere methodes vooral bezig zijn met veel repertoire 
en notenlezen. Hij zegt over zijn leerlingen: “I want 
them to have a voice, a beautiful voice.” 
 Voor Ed begint het werken aan toon bij 
boek 2. De voorbereiding, het opbouwen van een 
goede houding, goede parallelle streek en zuivere 
linkerhand, gebeurt in boek 1. Hij draagt de ouders 
op om als cadeau bij het boek 1 diploma een nieuwe 
set snaren aan hun kind te geven. Sommige ouders 
protesteren (het gaat hier ten slotte om rond de 40 
euro), bijvoorbeeld omdat de viool toch binnenkort 
wordt omgeruild, maar - no mercy - die nieuwe 
snaren komen er. 
 Reden is dat je de trillingen van een viool 
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 Als Suzuki docent heb ik deelgenomen aan de 
inspiratie-cursus in Aarhus, Denemarken, met Ed Kreitman 
(VS) als hoofdspreker.
 
Wat heeft me het meest geraakt? 
 De video van het ensemble Allegro!!!, een groep 
leerlingen tussen de 11 en 18 jaar die met de viool optreden 
zoals in een popshow: in een meeslepende choreografie 
beheersen zij het podium, met flitsende of indringende 
arrangementen, virtuoos spel. Je ziet tieners die op zeer hoog 
niveau een vaardigheid beheersen een daarbij enorm genieten 
van de show. Kreitman zegt dat hij zijn leerlingen een stem 
wil geven. Dit is juist voor tieners zo belangrijk, die zich zo 
ontzettend onbegrepen kunnen voelen en meestal ook de 
woorden niet kunnen vinden om hun hart te luchten. Hier 
hebben ze een “voice”. (Delen van de show vind je op Youtube.)

INDRUKKEN UIT AARHUS 
Jürgen Rodemeier

veel beter kunt horen en voelen met nieuwe snaren. 
Dat is zeker voor kleine instrumenten een grote 
hulp. Als je de derde vinger op de D-snaar speelt (een 
G) en je zet hem echt zuiver neer en je maakt een 
mooie streek (faciliteert een mooie streek) dan zie je 
de losse G-snaar meetrillen en voel je de trilling in 
je beide handen en je lijf: je hoort een grote, volle, 
toon en je ziet hem. Staat die vinger een milimeter te 
hoog of te laag dan heb je een vlak geluid en is er geen 
trilling. Prachtig fenomeen. Met die informatie ga je 
het eerste stuk van boek 2 in, Judas Maccabeus, met 
al die lange streken en resonerende snaren. Daarna 
Musette, het lijkt wel een Iers draailierstuk, de losse 
D- en A-snaar zijn de ‘drone’, en weer is er toon. Ik 
heb een paar leerlingen die net op dat punt staan, 
bijna boek 2. Ik zal de moeders vast voorbereiden en 
als ze moeilijk doen heb ik Ed aan mijn zijde ;-).

Boek 4 en “waar ben jij mee bezig?”

 Nog iets wat Ed Kreitman doet. Bij nieuwe 
leerlingen geeft hij altijd de opdracht niet alleen de 
cd van boek 1 te kopen, maar óók die van boek 4. Als 
ze even tabak hebben van de boek 1 cd, luisteren ze 
daarnaar. En ze vinden het altijd geweldig.
En nog iets. Bij een methode zoals de onze, waarin 
met een vast repertoire wordt gewerkt klinkt vaak de 
vraag “Waar ben jij mee bezig?”, bedoelende met welk 
stuk iemand bezig is. Da’s een beetje link natuurlijk, 

want we hebben geen zin in competitie, daar gaat het 
niet om. Ed leert zijn leerlingen te antwoorden: “met 
goede houding, een mooie toon en met zuiver spelen. 
En waar ben jij mee bezig?”. Erg cool vind ik dat, dat 
wordt een van de speerpunten voor mij van komend 
jaar!
 De twee dagen erna hebben we collega’s aan 
het werk gezien in masterclasses en groepslessen. 
Heel inspirerend. Ik leer er altijd van als ik collega’s 
aan het werk zie. Deze methode – en wellicht iedere 
methode – werkt alleen als je jezelf bent, dus bij 
niemand is het hetzelfde. We zetten in wat goed bij 
ons past. En als je erbij zit als collega, dan ‘ jat’ je met 
goesting wat je ‘ jatten’ kunt: dit overnemen van goede 
lesideën, trucs en spelletjes en oefeningen is een 
mooie traditie bij Suzukidocenten. En we staan het 
onze collega’s graag toe. Op de website van de SVN 
staat een video met een warming-up-oefeningetje die 
ik van Juan Carlos Navarro heb gemaakt. Zo leuk, 
zo maf, zo creatief, zo effectief... 
 Tijdens een van de avonden in Aarhus bleek 
dat 70 km verderop in Jutland mijn leerling Caspian 
een menuet van Bach stond te spelen op de camping 
waar hij met zijn ouders en zusje was. Hij had daar 
een meisje ontmoet die in Aarhus Suzuki vioolles 
heeft. Wat zijn we toch goed bezig!

Coutier Rademaker (docent Suzuki viool in 
Heemskerk en Amsterdam)
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Wat ga ik zeker gebruiken in mijn lessen? 
 Luisteren. Luisteren, luisteren, luisteren. In 
mijn lessen denk ik er af en toe aan om bij leerlingen 
en ouders te informeren of ze wel regelmatig de 
CD luisteren. Dit gaat dus veranderen ;) Luisteren 
is echt de basis van de hele vioolles. Verder moeten 
leerlingen het onderscheid kunnen maken tussen 2 
noten – welke is hoger, of zijn ze gelijk? Dus waar 
gaat de melodie naartoe. Voordat een leerling een 
nieuw stuk mag leren moet zij of hij het kunnen 
zingen (op ‘lalala’).

Wat was het leukste om mee te maken? 
 Ik heb heel erg genoten van de levendige 
presentatie van Ed. Hij vertelde een heel 
persoonlijk verhaal. Mede door zijn openheid en 

relativeringsvermogen mocht er ook veel gelachen 
worden.
Wat vond ik het lastigste? 
 Gelukkig kwam ik niet zo erg lastige 
dingen tegen - immers zat ik in de riante positie 
van toehoorder en observator. Ergens vond ik dat 
ook weer lastig, want stiekem had ik toch ook 
graag eens wat op de viool willen spelen, in een les 
of presentatie, of lekker wat stukken uit het Suzuki 
repertoire doorspelen. Er zaten trouwens wel ook 
wat oefeningen bij die we met de viool deden, en het 
was geweldig om dat later nog in ons appartement uit 
te proberen.

Jürgen Rodemeier (Suzuki viooldocent in Uitgeest, 
Castricum en Utrecht)

Op zondag 1 oktober en zondag 5 november heb ik Chiharu Shimano bereid gevonden een 
workshop te geven voor viooldocenten. Het zal gaan over tonalisatie.
Chiharu zelf zegt hier het volgende over: 

音に命あり	 “Tone has a living soul” - Dr. Shinichi Suzuki 

Dr. Suzuki’s Life work was dedicated to the production of a good tone, so much so that 
he even coined a new term “Tonalization” derived from the word “Vocalization”. “Tona-
lization” is “the ability to produce and recognize a beautiful tone” on your respective in-
strument. Just as he invented this term, he developed many approaches to help students 
understand  how to produce a beautiful tone. 

Why is tonalization important? 
Playing with good tone is a crucial part of learning through the Suzuki Method, and tonalization needs to 
be implemented into practice from the very beginning of learning your instrument. Dr. Suzuki always emp-
hasised that practicing tone and applying it to the pieces you already know was much more important than 
learning new pieces.    
Having a beautiful tone is also important to your neighbours, parents, siblings, AND most importantly your 
audience… :-) 

Why 2 days? 
The Suzuki Method is about learning ideas in small steps and reviewing often. Therefore, the workshop will 
be divided over 2 days. (1 October & 5 November) 
This will allow participants to have some time to review ideas and practice their tone between workshop 
dates.  
 * The second workshop for students will be aimed at students book 3 and above. Although students in Book 1 and 
2 are still welcome to join, some very early beginners may find the exercises difficult to follow. 

How can this workshop help?
The workshop for teachers will explore Dr. Suzuki’s ideas and how to teach them. 
We will do a fun group lesson focusing on tonalization for students at 14:30 (Teachers are welcome to join)
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WORKSHOP TONALISATIE VOOR VIOOLDOCENTEN 
Organisatie Monique Dowgwillo
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Dagindeling:

Sunday 01/10/2017 

12:00-13:45
1. What is “Tonalization” ? 
2. Practicing Tonalization  
    - Pizzicato
    - Producing a ringing sound 
    - String crossing
    - Various bow holds         
3. Dr. Suzuki’s Basic Ideas on Teaching Tonaliza-
tion (We will concentrate on teaching beginners) 

13:45-14:15
Coffee Break 

- clean-up / students enter / tune -   

14:30-15:30 
Group Lesson on Tonalization with students  
(All levels) 

Sunday 05/11/2017

12:00-13:45
1. Review of Basic Tonalization covered on 1 Octo-
ber
2. Dr. Suzuki’s Ideas on Tonalization for more 
advanced students
    - Harmonics
    - Vibrato 
    - Bow speed
    - Casals Bowing 

13:45-14:15
Coffee Break  

- clean-up/ students enter/ tune - 

14:30-15:30
Group Lesson on Tonalization with students (stu-
dents book 3 and above) 

Kosten: 
Teachers 50 euro (for 2 days)
Students 10 euro (per day)

Plaats: Nieuwe Vaart 3, studio 1.11, Amsterdam (bij grote opkomst zoeken we een andere locatie).

Ik hoop dat jullie deze kans aangrijpenom van iemand die van kleins af aan van 
dr. Suzuki zelf tonalisatie lessen gehad heeft, deze workshop mee te kunnen maken.

Opgeven bij Monique Dowgwillo: suzukivioolles@gmail.com

Betalen: rekeningnr. IBAN NL 06 INGB 0004 6739 54 van M. Dowgwillo, o.v.v: “Tonalisatie Workshop” 
en naam deelnemer. 

Shiharu en ik hopen op een grote opkomst!”

Fenna (11 jaar) fluitleerling van Gerda Thorn 
studeerde deze zomer lekker bij de tent in 
Bretagne!



 Afgelopen zomer kwam er een droom van 
mij uit: eindelijk ben ik in Matsumoto geweest, de 
plek waar dr. Suzuki woonde, werkte, waar hij iedere 
dag zijn “Nieuwe Idee” had, waar de methode en de 
filosofie erachter, ontwikkeld zijn.
 Toen de trein Matsumoto binnen reed 
voelde ik zowaar ontroering, beseffende dat dit die 
plek was. Vervolgens verbazing over hoe ontzettend 
aardig, beleefd en voorkomend de Japanners zijn! 
De mensen van mijn Airbnb wachtten me op op het 
station, reden me naar een supermarkt en vervolgens 
naar het appartement waar ik weer met zo’n typisch 
Japanse gewoonte kennis maakte; de huisschoentjes. 
Stieneke Poot (viooldocente in Den Haag) schreef 
er een tijdje geleden al over, verschillende schoentjes 
voor elke ruimte; de kamer, het toilet, de badkamer, 
overal schoentjes! Met al die beleefdheden, buigingen 
en schoentjes wisselen ontstaat een bepaalde rust, 
gewoon omdat het zo hoort en het best veel tijd kost.
 Ik kreeg een fiets, waarmee ik dagelijks, viool 
op de rug en tas in het mandje, langs de rijstvelden 
naar het stationnetje fietste. Het was 5 minuten met 
de trein.
 De eerste dag was ik nog vrij en wilde 
graag het TERI-gebouw opzoeken (TERI staat 
voor Talent Education Research Institute). Het is 
de plek waar vele ons bekende docenten (Huub de 
Leeuw, Susan Johnson, Cathy Shepheard, Johannes 
Lievaard, Jeanne Jansen, Christophe Bossuat, Sven 
Sjögren, Kerstin Wartberg en vele anderen) vaak 
maanden of zelfs jaren bij dr. Suzuki zelf gestudeerd 
hebben.
 Ik viel met mijn neus in de boter; die dag 
begon de piano workshop, en na bezichtiging van het 
gebouw begon het openingsconcert van de pianisten. 
Konichiwa! Riep de voorzitter van de Japanse 
Vereniging naar een volle zaal, wat enthousiast werd 
beantwoord, en toen begon het concert. Heel jonge 
kinderen met Song of the Wind, tot ware virtuoze 
tieners. Hoe ze het in die jaren ertussen voor elkaar 
krijgen zo’n hoog niveau te bereiken begreep ik pas 
later.
 De 2e dag begon de Summerschool voor 
violen, fluiten en cello’s. Op Europese workshops 
gaan de kinderen meestal elke les naar een andere 
leraar in een andere ruimte. Dat is leuk en gezellig; 
ze hebben wat beweging, kletsen met elkaar en 
er ontstaan ook vriendschappen. Zo niet hier; de 

ochtendlessen duurden 2 1/2 uur, met korte pauzes, 
en de leraren wisselden elkaar af! En wat werd er 
hard gewerkt!
 Er waren masterclasses, o.a. met Koji Toyoda 
(die zelf als kind door Suzuki in huis genomen was 
nadat hij in de oorlog beide ouders verloren had 
en bij een oom woonde die geen geld had voor zijn 
opvoeding). Er waren concerten, orkestrepetities 
en iedere middag de Grote Groepsles, waaraan álle 
violen deelnamen, van twinklers tot ver gevorderden 
en ook wij, observers, mochten hieraan meedoen. 
Wát een ervaring! En wát een geluid! En wat werden 
de lessen geweldig gegeven; het bleef leuk, zowel voor 
beginners als gevorderden, onder andere door de 
eerste groep telkens weer op de een of andere manier 
mee te laten doen, en ook de gevorderden aan hun 
trekken te laten komen door moeilijke techniek 
oefeningen op beginners stukken, afgewisseld met 
boek 8 stukken.
 Na een concert, waar het Rondo van 
Mozart gespeeld werd door een grote groep, met een 
door Koji Toyoda geschreven tweede stem, zei een 
Spaanse trainee (docent in opleiding) de volgende 
dag: heb je dat gehoord? Het leek de Berliner 
Philharmoniker wel! Zó zuiver, snel en precies gelijk 
werd er gespeeld.
 Het waren vier zeer volle dagen, wat het 
rooster betreft, maar meer nog wat indrukken 
betreft. Het woord overweldigend is hier helemaal 
van toepassing; zeker tijdens het eindconcert kon ik 
mijn ogen en oren bijna niet geloven.
 Terugkijkend lijkt het erop, dat door wat ik 
gezien heb, ik toch beter begrijp hoe het nu eigenlijk 
zit. Het gaat om het ongelooflijke vermogen van jonge 

JAPAN  

Monique Dowgwillo
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 Met het hele gezin naar de franse Alpen 
in les Carroz d’Araches, in de winter een oord voor 
wintersporters, in de zomer een heerlijke omgeving 
voor bergwandelingen, mountainbike en paragliding 
maar ook voor een geweldige Suzukiworkshop van 
5 dagen in “les Flocons Verts”. Wat een fantastische 
ervaring!
 We wisten totaal niet wat ons te wachten 
stond. We werden zondagmiddag gastvrij onthaald 
en kregen de planning van de workshop voor onze 
3 jongens Sebastian (piano), Olivier & Nicolas (vi-
ool). Die Fransen weten wel van aanpakken zeg, een 
goed gevuld schema van ’s ochtends 9:00 tot ’s avonds 
18:00 uur, gelukkig wel hier een daar een pauze om 
even lekker af te koelen in het zwembad, wat echt wel 
nodig was met temperaturen van rond de 27 graden.
 Een gevarieerd aanbod van lessen die elk 50 
minuten duurde. Er was naast de instrumentale les-
sen in groep en individueel ook zang, bodypercussie, 
orkest, Ierse fidler voor viool, Solfège lessen en in de 
avond nog een heel rijk programma van dans, mu-
ziek en pedagogiek.
 Op maandag, dinsdag en woensdag, tus-
sen 16:00 en 17:00 uur waren er solo-optredens. 
Op donderdag konden we rond die tijd genieten van 
kamermuziek, natuurlijk alles uitgevoerd door de 
kinderen zelf! Op donderdagavond lieten de kinde-

ren zien en horen wat ze hadden geoefend tijdens de 
lessen van het orkest, de zang en de bodypercussie 
en vrijdag was het slotconcert met als laatste stuk 
natuurlijk de kortjakje variaties begeleid door Chris-
tophe Bossuat, de oprichter van Suzuki in Frankrijk, 
nu alweer bijna 40 jaar! We konden zien en horen 
dat de kinderen hard hadden gewerkt aan klank en 
samenspel.
 Met zo’n druk schema zou je verwachten 
dat iedereen wel opgebrand was aan het eind van de 
dag, maar het tegendeel is waar, iedereen had aan het 
eind van de dag energie voor 10 en stond de volgende 
dag weer vrolijk te spelen!

WORKSHOP IN DE FRANSE ALPEN 
LES CARROZ D’ARACHES” 21 – 25 AUGUSTUS 2017 
Familie Pontus

kinderen om dingen op te nemen en te imiteren, 
gecombineerd met het vermogen van een goede 
docent om daar optimaal gebruik van te maken én 
het begrip en de inzet van de ouders om het geleerde 
in de les thuis met hun kind te oefenen.
 Klinkt bekend natuurlijk, maar voor mezelf 
denk ik toch dat ik dat absorberings- en imitatie 
vermogen van kinderen altijd een beetje onderschat 
heb. Het maakt het ook super logisch dat ouders daar 
zoveel met hun kind oefenen; 2x per dag een half uur 
met de allerkleinsten, en als ze een jaar of 4 a 5 zijn, 
oefenen ze 2x per dag een uur, minimaal! Ze maken 
gewoon optimaal gebruik van dat leervermogen en 
de resultaten zijn er naar. Tegen de tijd dat het op 
school zo druk wordt dat ze niet meer zoveel kunnen 
oefenen lijken de meesten al alle boeken gespeeld 
te hebben, en spelen ze de sterren van de hemel in 
orkesten.

 Wellicht heb ik maar een klein hoekje 
gezien; het waren tenslotte allemaal leerlingen 
die (vaak hun hele jeugd elk jaar weer) naar de 
Summerschool waren gekomen, maar ik heb er veel 
van geleerd en ben er blij om.
 Elders in dit blad staat een aankondiging 
voor een tonalisatie workshop op 1 oktober en 
5 november, gegeven door de Japanse Chiharu 
Shimano. Zij is zo’n meisje geweest; jong begonnen, 
goede docenten, ouders, en jong alles onder de knie. 
En dat alles in Japan, vlak bij dr. Suzuki zelf! Nu 
onderwijst ze zelf (jonge) kinderen en krijgt ze ze 
op haar beurt in een hoog tempo in hoge boeken! Ik 
hoop veel van haar te leren en raad iedereen die viool 
speelt aan zich op te geven!

Monique Dowgwillo (Suzuki viooldocent in 
Amsterdam)



 En dan heb ik het nog niet eens gehad over al die nieu-
we vriendjes en vriendinnetjes uit alle hoeken van Frankrijk, 
Italië, Spanje, Engeland, Zwitserland, Turkije en Nederland 
die zijn gemaakt en leuke ouders die we hebben ontmoet. Alles 
bij elkaar waren het topdocenten, lieve ouders en enthousiaste 
kinderen. We kijken uit naar een volgende keer!
Roosmarijn & Emmanuel Pontus

***
 Het was een geweldige belevenis om een week lang 
in de bergen muziek te maken met andere Suzuki leerlingen. 
De docenten waren super, ik heb veel gewerkt aan techniek en 
klank. We maakten niet alleen muziek met onze instrumenten 
maar ook met zang en bodypercussie. Tijdens de pauze gingen 
we lekker zwemmen of tafeltennissen. Het was echt een hele 
leuke week!
Sebastian Pontus (piano)

***
 Lieve lezer, dit was de eerste keer dat ik een workshop 
deed in de Alpen, in het gebouw “les Flocons verts”. Het was 
allemaal heel erg leuk, maar het leukste vond ik het spelen in 
het orkest, de bodypercussie en alle concerten die er elke dag 
waren, en natuurlijk lekker zwemmen in het zwembad.
Groetjes Olivier Pontus (viool)

***
 Het was heel leuk om in de bergen muziek te maken. 
Ik begon altijd met een soort bewegen op muziek en allerlei rit-
mespelletjes, heel grappig maar soms ook best lastig.
Daarna was er zingen, ik heb Franse en Mexicaanse liedjes ge-
zongen. Van het viool spelen vond ik vooral het samenspelen 
heel leuk en natuurlijk het concert aan het eind. Ik heb er heel 
veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes bij gekregen en vind het 
leuk om ze de volgende keer misschien weer te zien.
Nicolas Pontus (viool) 

Familie Pontus: Allen leerlingen van Monique Dowgwillo, Amster-
dam
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 Zo vlak voor de zomervakantie zullen er 
vast en zeker door het hele land vele afsluitende 
concerten en feesten georganiseerd zijn, met soms 
verrassende muzikale ontmoetingen.
Zo ook in Amersfoort.
 De gitaargroep van de Suzuki Muziekschool 
Amersfoort repeteert altijd op een bijzonder prettige 
locatie, met veel ruimte om ook even lekker buiten 
te spelen. Naast dit ‘Huis van Bartels’ ligt het 
verzorgingshuis ‘De Liendert’ met een ruime kapel, 
de Koepelzaal. Bewoners van het huis komen altijd 
graag kijken en luisteren naar musicerende kinderen. 
We geven daar dan ook regelmatig concerten.
 Dit zomerfeest was echter extra bijzonder: 
Behalve dat er enkele leerlingen van onze vioolgroep 
(van Marieke de Vos) meespeelden en Silvan (mijn 
zoon en oud-leerling van Nienke van den Dool) ons 
op cello kwam ondersteunen, kwam Jaap Delver 
met zijn bijna voltallige blokfluitgroep het feest 
meevieren!
 Natuurlijk wilden we graag een concert 
geven in de Koepelzaal. Echter, het concert 
moest uiterlijk 11.45 klaar zijn in verband met 
het middageten van de bewoners. Dat was een 
uitdaging, want we wilden een aantal stukken met 
verschillende instrumentgroepen samenspelen, die 
we tot dan alleen in de afzonderlijke groepen hadden 
gerepeteerd. En natuurlijk wilde elke docent inspelen 
met zijn of haar eigen groep. En dan nog een enkele 
solist. Dat vroeg om een strakke planning.
 We hadden 2 repetitieruimtes. De 
gitaargroep was ‘gastvrouw’ en ouders hadden ’s 
morgens de zaal al versierd met vrolijke slingers. Ook 
hadden de gitaristen een grote pauze ingeroosterd 

gekregen om alvast de picknickspullen klaar te 
zetten bij het Huis van Bartels.
 Keurig op tijd kon de overvolle zaal wachten 
op de violisten, die lopend binnen kwamen, terwijl 
zij hun Roodborstje speelden. De gitaristen vielen in, 
zodra de violen binnen gehoorsafstand waren. Maar 
wat was het heerlijk om daarna te luisteren naar die 
prachtige blokfluiten! En wat een feest om er dan 
mee samen te spelen!
 Tijdens het concert was er genoeg te beleven; 
het was een prachtige afwisseling van instrumenten. 
En een moment, waarbij de jongste kinderen 
konden meebewegen, zoals ze dat geleerd hebben 
in ‘het Tuintje’. ‘Zonnig Eiland’, het slotlied, was zo 
geschreven dat echt iedereen mee kon doen. Gitaren, 
blokfluiten, violen en cello. De tweede keer konden 
ouders en bewoners de eenvoudige tekst meezingen, 
terwijl de jongste kinderen er een feest van maakten 
met wapperende sjaaltjes.
 Na het opruimen van de zaal (dat overigens 
zeer vlot verliep!) was de weg naar de picknick snel 
afgelegd en konden we gemoedelijk nababbelen 
en genieten van al het lekkers dat iedereen had 
meegebracht. Wat een geluk dat we zo’n ruime, 
gezellige kas tot onze beschikking hadden; zo 
werd de regen geen stoorzender op dit zomerfeest. 
Bovendien werd het snel droog en konden we naar 
buiten om, onder leiding van Paul, supergrote bellen 
te blazen. Een feestelijke afsluiting van het muzikale 
jaar. Dank iedereen die zijn/haar steentje heeft 
bijgedragen!

Een heel fijn nieuw muziekjaar gewenst!

Drieëtte Reesinck (Docent Suzuki Gitaar Amersfoort)

ZOMERFEEST AMERSFOORT 
MET GITAAR, BLOKFLUIT EN VIOOL 
Drieëtte Reesinck
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 Deze zomer ben ik naar Malvern gegaan, 
in Engeland. We kwamen aan met het vliegtuig 
en zijn met de trein naar de meisjeskostschool 
gegaan. Het was er mooi, gezellig en heel groot. 
Toen gingen we naar de kamer en hadden een heel 
mooi uitzicht over de bergen bij Malvern. Na het 
avondeten (heel lekker en veel!) gingen we met 
elkaar muziek maken in de grote zaal.
 De volgende ochtend begonnen na we het 
ontbijt om 8 uur al, met alle fluitisten (32 kinderen 
en veel juffen)  tonalisatie-oefeningen te doen. 
Daarna werden we ingedeeld in groepjes van 3 voor 
de masterclass die we elke dag volgden. Ik zat bij 
een juf uit Edinburgh. Ze heet Anna Jones en heeft 
van mij het Nederlandse woord LANGZAAM 
geleerd. Ze vroeg of ik een keer naar Edinburgh 
kom voor een weekend workshop; dat wil ik wel!
 Ze is een goede, lieve juf die veel toneel 
gebruikt om duidelijk te maken wat je met muziek 
wil zeggen. Dat deed ze heel grappig. Bijvoorbeeld 
van Carnaval uit boek 2 een opera maken met een 
stoere verliefde man en een nuffig meisje.
 We hadden ook  elke dag ensemble lessen 
van Sarah Hanley. Daar gingen we improviseren. 
Dat had ik nog nooit gedaan. Elke dag waren er 
ook nog repertoire lessen, ook van Anna.
 In de middag hadden we een paar keer 
vrij en kon je zwemmen als je wilde of de bergen 
beklimmen. ‘s Avonds was er dan bijvoorbeeld een 
film met popcorn.
 We hebben de laatste avond een concert 
gegeven in de kerk naast de kostschool. Het mooiste 
stuk vind ik Fireflies - Dance the Farandole: vooral 
als je het met heel veel fluiten speelt en heel snel. 
Het is van George Bizet maar voor fluit bewerkt 
door Noelle Perrin uit New York. Ze was zelf een 
van de juffen en de dirigente!
 De laatste ochtend hebben we met elkaar 
na de Goodbye Twinkle afscheid van elkaar 
genomen. Het was heel leuk allemaal en ik vond 
dat de juffen het goed deden en ook de pianisten 
die ons begeleidden.

Thank you!

Sophie Sciarone (11 jaar, leerling van Gerda Thorn, 
Amsterdam)

SUZUKI FLUTE AND SUZUKI RECORDER SUMMER SCHOOL 
MALVERN 2 – 6 AUGUSTUS 2017 

Sophie Sciarone
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 Afgelopen januari is het Ikuzus-ensemble in 
Amsterdam opgericht met vioolleerlingen van Moni-
que Dowgwillo en Coutier Rademaker, celloleerlin-
gen van Brendan Conroy en fluitleerlingen van mij-
zelf, Gerda Thorn. Er spelen ongeveer 20 leerlingen 
in en ze zijn tussen de 8-18 jaar. We zijn begonnen 
met een repetitie om de week op de vrijdagmiddag in 
een basisschool op de Nieuwmarkt. Vanaf de eerste 
keer werd iedereen er heel erg blij van: mooie nieuwe 
stukken en fijn om met zo een grote groep samen te 
kunnen spelen. Gaandeweg kwamen er steeds meer 
leerlingen bij en in het nieuwe seizoen komen hope-
lijk ook nog een paar contrabassisten.
 Rond mei begon het een beetje te kriebelen: 
zouden ze al klaar zijn voor een echt optreden? En zo 
ja, waar en wanneer dan? En toen dachten we weer 
even terug aan het concert dat we voor de AZC-kids 
hadden gespeeld in december 2015 en hoe bijzonder 
dat was. Dat AZC was toen in een enorm kantoor-
pand in de Bijlmer gehuisvest, maar inmiddels is er 
een AZC-dorp bij de voormalige Bijlmerbajes ont-
staan. De creatieve broedplaats Lolalik geeft ruimte 
aan vluchtelingenkunstenaars en heeft ateliers aan 
het plein in de gevangenis. Op dat plein zijn regel-
matig optredens.
 Op facebook volg ik het Ricciotti-ensemble 
(www.ricciotti.nl ) waar ik tijdens mijn conservatori-
umtijd jarenlang met heel veel plezier in heb gespeeld 
en net als toen, spelen zij nog steeds elke tournee een 

aantal keer in een AZC. En zo zag ik dat ze in Lol-
alik hadden gespeeld.
Het is voor mij een ervaring voor het leven geweest 
om vluchtelingen onder deze omstandigheden met 
muziek blij te maken en deze ervaring gun ik onze 
leerlingen ook.
 Samen met Monique hebben we een af-
spraak met Muna gemaakt, een vluchtelingstudente 
die de culturele organisatie regelt, om het over ons 
plan te hebben en over mijn idee om vóór het concert 
eerst met de kinderen een workshop “Muziekinstru-
mentjes maken” te verzorgen, zodat ze tijdens het 
concert met veel stukken met ons mee konden doen. 
Muna was meteen “in” voor alles wat we aanboden. 
Datum en tijdstip werden vastgesteld.
 Op zondag 2 juli was het zover en kwamen 
we al om 10.00 uur aan om te helpen met alles klaar-
zetten. Bij mooi weer zouden we op het plein spelen 
maar het regende en daarom werd het de kantine, 
wat ook prima was. Heel fijn was de extra hulp van 
een paar vioolleerlingen en hun moeders.
 In het begin kwamen er maar drie AZC- 
kindjes naar de workshop maar al snel zaten er wel 
veertien kinderen aan de grote tafel lekker te knutse-
len aan de trommeltjes en shakers. Er kwamen zelfs 
een paar jongens van een jaar of 13/14. Ik vond het 
echt ontroerend om te zien hoe fijn zij zo’n ochtendje 
vinden en hoe ze zo lief de kleintjes hielpen.
 Op de lange tafels mochten alle binnenstro-

OPRICHTINGSCONCERT NIEUW ORKEST IN AMSTERDAM: 
HET IKUZUS-ENSEMBLE 
Gerda Thorn

speelde in het AZC Bijlmer / Lolalik in Amsterdam op 2 juli 2017

14  



mende orkestleden en docenten de tassen kleding, 
schoenen, basisbehoeften en speelgoed die ze had-
den mee gebracht uitstallen. Het leek wel een soort 
markt: vele moeders kwamen even “shoppen” en je 
wil niet weten hoe snel het allemaal weg was, oftewel; 
de behoefte was groot.
 Het concert was één groot feest: we hadden 
een afwisselend programma en waar mogelijk lieten 
we de AZC kinderen op hun zelfgemaakte instru-
mentjes mee spelen en de groteren op de boomw-
hackers: allemaal blije gezichtjes. En wat speelde ons 
nieuwe orkest goed!
 Na afloop van het concert deelde vioolleer-
ling Asta haar eigen knuffeltjes uit. Aan elk knuf-
feltje hing een kaartje met een zelfgeschreven aardig 
berichtje voor de nieuwe eigenaar. Zo ontzettend lief 
van haar bedacht!

 Een week later kwam er een heel fijn mailtje 
van Muna om ons allemaal nóg een keer heel har-
telijk te bedanken en… met de vraag of we dit elke 
maand kunnen komen doen. Een groot compliment 
natuurlijk maar helaas niet helemaal haalbaar naast 
de drukke lespraktijk die we allemaal hebben. Voor-
lopig houden we het op 2 of 3 keer per jaar en verheu-
gen we ons alvast op de volgende keer!

Gerda Thorn, Suzuki dwarsfluitdocent in Amsterdam

MY WORKSHOP IN FINLAND THIS SUMMER 
Judit Visegradi, 14 years

Since a year, I do live in 
The Hague and do have 

violin lessons with Liesbeth Bloemsaat. Before I did 
live in Finland and had Suzuki lessons there. This 
summer I participated in an international Suzuki 
Camp in Turku, Finland. Teachers from around 
Finland were invited and almost 100 students 
participated, but this year no teachers came from 
abroad. I was really looking forward to the camp, 
as I had already been there the previous year. The 
camp offered a wide choice of instruments, violin 
(the largest group), cello, piano, viola, flute and 
guitar. Many of the groups had grown along the 
years (the guitar), but some still remained with few 
participants. I went with the violin.

 The camp lasted approximately six days, of 
which the first day was mostly introduction and a few 
group lessons and the last day was a dress rehearsal 
and the final concert. Each person attending got a 
schedule, showing them the two group lessons, 
individual lessons and the orchestra they participated 
in and the freely chosen folk music. Each instrument 
was divided into groups based on how far along they 
were in the Suzuki books. The first group was A 
and it ranged until maximum H in the violins. I was 
placed in group H. Most of our group lessons were 
combined with two or three groups. Our group had 
only one lesson individually where none of the other 
groups were there.

 Individual lessons ranged from 20 – 45 
minutes long depending on your age and level of 
playing. Most of the individual lessons were in 
groups of two or three, so they lasted for an hour, 
and the time was divided between them.

 Each year Mauno Järvelä and company 
from Kaustinen are invited to the camp to teach and 
play folk music with us. The Järvelä family is known 
throughout Finland for their folk music. Many 
times a year they have a weekend workshop in which 
they teach songs, that they have either arranged or 
composed and at the end, everyone participating 
performs in front of an audience. You are able to 
attend with any instrument and at any skill levels. 
Many parents and siblings participate too. They 
have parts for the more advanced and easy violin for 
the beginners and even often parts for open strings 
for the little ones. Their method is similar to the 
Suzuki method, as they also start from beginner 
and as you improve you are able to play the more 
difficult things too. This year we played around five 
pieces, one of them was Tutskovin Polska which 
is the Twinkle Twinkle Little Star of the Finnish 
folk music teaching. It is combined with a different 
popular song each year, this year it’s theme was the 
piece Stand by Me. Many of their pieces also include 
singing and they even have a piece about Sibelius and 
his seven symphonies which we played.
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 All string instruments were divided into two 
orchestras based on their skill level, age and ability to 
read notes. Our orchestra (the more advanced one) 
had rehearsals once a day at the same time every day 
for an hour. Our conductor, who was also one of the 
violin teachers picked three pieces for us to play and 
on the evening of the second last day, both orchestras 
performed.

 During most days there were 2 student 
concerts in which the students could perform an 
individual piece. I and my teacher had agreed, that 
I would perform Kreisler’s Praeludium and Allegro. 
I had started practicing with the pianist on the first 
day already. I had one last rehearsal with the pianist 
and at the evening concert I performed my piece. 
I was really nervous and I forgot to tell the pianist 
that at one point the note was G# instead of a G, 
which I had decided after the last rehearsal with 
my teacher, so he ended up playing a G. After the 
performance I wasn’t completely satisfied with the 
way that I had played, but when I looked at the video 
of my performance, I accepted that it was pretty 
good overall. After the performance, it always seems 
worse to yourself than it actually is. There’s even this 
supposition that it’s bad luck if it goes too well in the 
dress rehearsal (which it had), it wouldn’t go as well 
in the concert.

 At the end of that day, there was the yearly 
teacher’s concert in the usual church. The teacher’s 
orchestra, consisting of all teachers (even the ones 
that weren’t teaching there) and one really advanced 
cello student performed a few pieces and then there 
were some other solo performances. After the 
concert, I became really motivated, as I saw how well 
all the teacher’s played and I thought to myself how 
much I could still improve and how far I still had to 
go before I could play like them. I decided, that after 
the camp I would practice more and concentrate on 
the things I didn’t before.

 The following day was like the rest of the 
week, except our group (H) had a dress rehearsal 
before the concert. That evening there were four 
concerts, the student, the orchestra, the folk music 
and finally the evening of surprises. The orchestra 
concert went well (I was the concertmaster) and 
later we continued the evening with the folk music 
one. We tuned (again) and played all of our pieces 
through. We got such a loud applause, that we 
played one of the pieces again. Straight after, the 
audience and the performers changed halls and the 
last concert of the day began.

 Evening of surprises are a yearly tradition in 
the Suzuki camp and the whole point of it is that a 
few teachers and parents perform funny things with 
the help of some children. This year some teachers 
dressed up and played super Mario, but the highlight 
of the evening was the dads’ performance dressed up 
as minions and participating in a violin group lesson. 
Our group H had prepared Mozart’s Mirror Canon 
for this occasion. There were four of us and we had 
one note stand and one note in use. The interesting 
part in this piece is that the note can be turned 
around and the second part can be played like that. 
The two people opposite sides of the stand dressed 
accordingly, to show the audience that it was a mirror 
image. I even combed my hair the same way, that the 
guy’s hair was opposite of me. First, we walked onto 
the stage in rhythm. Then we purposefully played the 
first five bars awfully wrong and then stopped at the 
same time. Afterwards we turned the note around, 
so that the correct side of the note was facing each of 
us and then played the piece perfectly.

 On the last day we had a last rehearsal in 
the morning and after a short break, the final concert 
began where all of the instrument groups performed.
Us violinists began with the Bach Double Concerto 
with a small orchestra and cembalo accompanying 
us. Then we played the 2nd and 3rd movement 
of the Vivaldi A Minor Concerto with the same 
setup, which was followed by the 2nd Seitz, 3rd 
Minuet, Long Long Ago (an octave higher), The Two 
Grenadiers and to finish off the concert and the camp, 
we played the Twinkle Twinkle Variations. This 
officially marked the end of the camp and everyone 
was thanked (especially the teachers that organized 
it) and we were wished a safe journey home.

 Overall, I really enjoyed the camp and gained 
a lot of knowledge, experience and motivation. I got 
to meet wonderful new people (like last year) and my 
old teachers. I truly hope that everyone enjoyed that 
week as much as I did and that I can also attend next 
year.
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Cursus Children’s Music Laboratory (CML) 
door Marco Messina 

voor Suzuki docenten én docenten in het peuter-, kleuter- en basisonderwijs

Children’s Music Laboratory (CML) is een programma ontwikkeld door Elena Enrico uit 
Italië. Marco Messina verzorgt de trainingen voor docenten in het buitenland.

Voor wie?
Het CML programma kan als voorbereidend traject ingezet worden, voordat kinderen les 
krijgen op een van de instrumenten die middels de Suzuki methode worden onderwezen. 
Maar het programma is ook ‘los’ inzetbaar, bijvoorbeeld in peuter- en kleuterspeelzalen 
of op basisscholen. De training is ook voor mensen die geen conservatorium of andere 

muziekvakopleiding gevolgd hebben!

Het CML programma is rijk gevarieerd en bestaat uit: 
1. Repertoire liedjes (uit de boeken van alle Suzuki instrumenten) die allen zijn voorzien van 

een tekst en bijbehorende choreografie
2. Tweede stemmen met eigen teksten en eigen choreografie

3. Motoriekliedjes, die bepaalde bewegingen aanleren en trainen
4. Toonladderliedjes, die stapsgewijs uitgebreid worden met intervallen en cadensen

5. Ritmeliedjes (op hoger niveau gecombineerd met de toonladderoefeningen)
6. Notenlees oefeningen

7. Solfège

3 weekenden + examenweekend
De cursus bestaat uit drie trainingsweekenden van vrijdagmiddag tot zondagmiddag 

(lunchtijd) en een examenweekend. Het is ook mogelijk eerst alleen het eerste weekend als 
‘snuffelcursus’ te volgen en dan te beslissen of je ook de andere weekenden wilt volgen.

Eerst trainingsweekend
Het eerste trainingsweekend vindt plaats van vrijdag 10 - zondag 12 november 2017.

Cursuslocatie
Studio Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht

Plein 19C
2511 CS Den Haag

06-15 83 32 82

Cursuskosten
Euro 600,- voor de 3 trainingsweekenden en het examen van level 1

Euro 200,- voor het eerste weekend als ‘snuffelcursus’

Ervaringen
Meer informatie over ervaringen met CML geven docenten Anke van der Bijl (flautissimo@

endoria.nl) en Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (liesbeth@violeren.nl)

Aanmeldingen en website
international@musicalgarden.it  /  www.musicalgarden.it
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Leerling Milan (8 jr)  kwam fluitspelend in het bootje 
naar de  les op de woonboot van Gerda Thorn in 
Amsterdam en kreeg onderweg applaus van alle mensen 
die haar zagen en hoorden.

Op 19 juni speelden we op de Zorgboerderij "Pluk!" in Den Haag. Met dank aan leerling Maas Frederiks die 
samen met zijn moeder Jose Hamer op het idee kwam eens voor de dieren te spelen: geiten, varkens, eenden, 
kalkoenen, marmotjes en nog veel meer!!
Liesbeth Bloemsaat, Den Haag
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Scott’s corner
KOMKOMMERTIJD

 De zomervakantie is voor velen het moment 
om het muziekinstrument toch even opzij te leggen. 
Niet alleen voor de kinderen is het een enorme ver-
ademing, ook voor de ouders is het vaak een zware 
last die van de schouders af wordt gehaald. Immers, 
als Suzuki-ouder zijn we allen vele dagen in de week 
intensief betrokken om onze kinderen te ondersteu-
nen met het oefenen. 
 Deze periode gebruiken we natuurlijk ook 
om onszelf weer op te laden, na hard gewerkt te heb-
ben. We gaan op vakantie om te genieten van de zon. 
Helaas erg wisselend weer voor degene die in eigen 
land bleef. De zon geeft rust, en zorgt ervoor dat we 
echt weer energie in ons lichaam krijgen. 
 Al zeg ik het zelf, het bovenstaande was echt 
wel van toepassing op mijzelf. Na een heel seizoen 
positieve energie gestoken te hebben in het begelei-
den van mijn lieve dochter, ben ik ook wel toe aan een 
pauze. Afgelopen jaar was anders dan anders. Doch-
terlief is een jaar ouder en wijzer, maar dat betekent 
niet vanzelfsprekend dat je het als Suzuki-ouder 
makkelijker hebt. Integendeel, voor mij was het een 
hele kluif en kreeg ik regelmatig de gedachte, “wat 
moet ik hiermee, misschien moeten we wel stoppen 
aan het einde van het jaar. Er is wellicht meer dan de 
Suzuki lessen?” Als Suzuki-ouder ben je natuurlijk 
al erg intensief betrokken met het oefenen van het 
muziekinstrument van je kind. Maar ik had het ge-
voel dat het twee keer zoveel was geworden. En dat 
kwam niet in de laatste plaats door onze jongedame 
thuis die, zojuist pas 10 jaar oud is geworden, al vele 
kenmerken van puberaal gedrag begon te vertonen. 
Tegen je ouders in gaan, maakt niet uit wat ze je vra-
gen leek het credo. De normale gedachte dat als een 
kind wat ouder wordt, het ook zelfstandiger wordt 
en zich volwassener gedraagt, kon ik wel naast me 
neerleggen. Behalve als het ging om discussies over 
welke youtuber het meest populair is. Naast het zoe-
ken naar een vast moment op de dag om samen een 
half uurtje achter de piano te zitten dat opeens on-
mogelijk leek, was het ook haast niet te doen om een 
momentje te vinden om de dag met elkaar door te ne-
men. Ook bleek het een hele uitdaging om met elkaar 
een afspraak te maken over wanneer de slaapkamer 
opgeruimd moest worden. Wie vertelt mij verder dat 
we niks hadden afgesproken over het gebruiken van 
make-up? En wat was ook al weer de afspraak inzake 
het gebruik van de mobiele telefoon – lees alle mobile 
devices in huis, inclusief tablet, laptop en desktop – 

kreeg ik voor de zoveelste keer 
te horen? Waar gaat dit alle-
maal heen? 

 Oh ja, deze column gaat over de ervaringen 
van een Suzuki-ouder die elke keer positieve ervarin-
gen deelt, hoe er effectief geoefend wordt, of hoe leuk 
workshops zijn. Helaas, deze keer niet. Nu ik de zo-
merperiode gebruik als een moment van bezinning, 
heb ik alle regels thuis maar even laten vieren. Op 
tijd naar bed gaan? Ach, het is vakantie. Standaard 
om 17.45 avondeten? Ach ja, het is vakantie. Door-
deweeks of weekend? Het is dat ik ook nog moest 
werken af en toe. In de afgelopen anderhalve maand 
hebben we alleen vorige week een paar keertjes piano 
gespeeld, enkele liedjes doorgenomen. Met 100% 
goedkeuring van onze dochter, hadden we haar voor 
de zomer opgegeven voor een openluchtconcertje in 
het Oosterpark in Amsterdam. Anders was het nog 
maar de vraag of we überhaupt tijd achter de piano 
zouden hebben doorgebracht. Ik moet eerlijk beken-
nen, alles even loslaten voelt wel goed. Even geen zin 
om je kind te wijzen op allerlei regels in huis: Let it 
go! Dat geeft eigenlijk wel een ontspannend gevoel. 
Goed, de vakantie zit er op, we zijn weinig muzikaal 
bezig geweest. Nee, niet helemaal, de hele zomer 
zoemt er ‘Despacito’ door de woonkamer, in de auto, 
of waar we dan ook zijn. En alle liedjes van Ed Shee-
ron zijn bij ons de afgelopen periode helemaal grijs 
gedraaid. De app ‘Musically’ was even niet weg te 
denken. Gerelaxed hebben we. 

 Maar wat gaat het nieuwe seizoen ons bie-
den op het gebied van Suzuki is de grote vraag? Ik 
was positief verrast dat onze jongedame aangaf, dat ze 
toch heel graag verder wilt met pianoles. Ze vertelde 
me dat ze later heel graag stylist wilde worden, maar 
ze wil ook heel graag pianoconcertjes blijven doen. 
Dat klonk als muziek in de oren. Het belangrijkste 
dat ik afgelopen zomer heb geleerd, is dat ontspan-
ning belangrijk is. Of je kind veel of weinig oefent is 
niet altijd even relevant. Als ouders hebben we ‘t beste 
voor en kunnen we ons kind de weg wijzen. Maar zij 
zijn degene die de weg moeten bewandelen. We gaan 
het allemaal meemaken. Ik wens jullie een goed en 
muzikaal schooljaar toe!

Een muzikale groet,
Scott Cheung (vader van Alissa, pianoleerling van Hel-
een Verleur)
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