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Activiteiten
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Vakantieworkshop viool
Duitsland / Neudietendorf bij Erfurt

Een kleine (ongeveer 25 deelnemers) groep kinderen in de
basischool-leeftijd gaan een hele fijne vakantieweek met
elkaar en hun begeleiders meemaken. Kosten € 650,- alles
inclusief (lessen, verblijf op tweepersoonskamers).
Informatie: www.geigen-sommer-woche.de

Fiddle workshop en Pinkstermuziekfeest
Noord Holland / Nieuwe Niedorp
Al jaren achtereen wordt in dit Noord Hollandse dorpje een
uniek workshop georganiseerd voor elke violist/fluitist die
graag wil kennis maken met de Ierse Fiddle Muziek. Er wordt
lesgegeven door 4 echte Fiddlers uit Ierland, die de melodieën
op gehoor doorgeven, heel geschikt voor Suzuki-leerlingen
dus.
Er kan in de boomgaard gekampeerd worden, de sfeer is zeer
ongedwongen en plezierig. Inschrijving is beperkt mogelijk
dus snel reageren! Kosten: € 95,- volwassenen, € 75,- kinderen. Informatie en inschrijving: www.fiddlersfarm.nl

30 juli tot 4 augustus 2012
4. Berliner Suzuki-Tagen
Duitsland / Berlijn
Lieve Suzuki vrienden.
We nodigen jullie allemaal hartelijk uit om deel te nemen aan
de Berliner Suzuki-Tagen 2012 aan het Werbellin-meer. Ervaren Suzuki pedagogen uit binnen en buitenland verheugen
zich er op de Suzuki dagen ook dit jaar weer tot een onvergetelijke belevenis te laten zijn. Kinderen en jongeren van
verschillende nationaliteiten komen samen in een heerlijke
omgeving, om samen te spelen op hun instrument en weer
veel inspiratie opdoen, uitstekend voor hun motivatie. Voor
viool, altviool, cello, orkest en kamermuziek.
Informatie: www.berliner-suzuki-tage.de

19 tot 26 augustus 2012
London Suzuki Group International Summer School
Engeland / Bryanston
De London Suzuki Group’s International organiseert zijn
jaarlijkse zomerworkshop met overnachtingsmogelijkheid op
een prachtig landgoed. Voor viool, altviool, cello en piano, op
alle niveau’s. Tevens mogelijkheid voor teacher BSI Training.
Informatie: nicholaspullinger@mac.com
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26 mei t/m 28 mei 2012
Pinksterworkshop Suzuki
Nederland / Den Haag

De 16e Pinksterworkshop vindt plaats in Den Haag voor violisten. Inschrijving vóór 21 maart, of zo snel mogelijk bellen
na het uitkomen van dit Suzuki-nieuws. Kijk pagina 13 !
Informatie: Janneke van Dijk 070-3451896 of Stieneke
Voorhoeve-Poot: vioolles@xsall.nl

14 en 15 juli / 25 en 26 augustus 2012
Ripieno. Eensemblecursus voor jonge strijkers
Nederland / Almen
Een tweedaagse cursus, bedoeld voor jonge strijkers (violisten, altisten, cellisten en contrabassisten) tussen de 8 en 14
jaar, die al zoveel speelvaardigheid hebben dat de aandacht
uit kan gaan naar het samen musiceren. Vooraf wordt er van
elke potentiële deelnemer gevraagd voor te spelen zodat de
indeling in het orkest bepaald kan worden. Opgave: vóór 21
mei 2012
Kosten: € 155,Informatie: Petra@vioolpraktijk.nl tel: 057-7547371
Ga voor meer informatie/interessante artikelen naar:
www.europeansuzuki.org
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Van de voorzitter
=================
Nadat we de schaatsen weer terug in het vet hebben gezet, zonder de spanning van een Elfstedentocht helaas, ligt voor u
alweer een nieuwe lente-editie van het Suzuki Nieuws.

Alhoewel de narcissen laat zijn dit voorjaar, is het op het moment dat ik dit schrijf, duidelijk voelbaar dat de lente in de
lucht zit. Om van het vroege ochtendconcert van de vogels in mijn achtertuin nog maar te zwijgen. En mijn jongste dochter bijvoorbeeld vind dat ze makkelijk zonder jas de deur uit kan …
Als bestuur hebben we ook last van de lentekriebels, maar dan in de zin dat de diverse oproepen niet hebben geleid tot
versterking van het bestuur. Het ziet er naar uit dat na de volgende Algemene Ledenvergadering het bestuur alleen nog
bestaat uit ouders en geen docenten. Gelukkig zijn we zeer betrokken en bevlogen ouders ….. het zal u niet verbazen dat
om die reden alle plannen voorlopig de kast in gaan, helaas.
Desalniettemin: het muziek maken gaat gewoon door. Suzukidocenten, leerlingen en ouders, allemaal zijn we bezig met
het maken van muziek. Concerten staan weer voor de deur. Sommige Suzuki “docenten in opleiding” bereiden zich voor op
hun examens. Veel succes allemaal!
Behalve het dankwoord voor de vele donaties die “Playing for Japan” heeft opgeleverd, ontvingen we van de Japanse Suzuki
organisatie de uitnodiging voor de “16th Suzuki Method World Convention” in Matsumoto (Japan). Deze wordt gehouden
van 27 tm 31 maart 2013.
Het dankwoord èn de uitnodiging kunt u ook op de SVN website vinden. Op de tweede pagina vindt u een indicatie van
het programma en de kosten. Niet schrikken, de bedragen zijn uitgedrukt in de Japanse Yen!
In tegenstelling tot de reis- en verblijfkosten, zijn de kosten voor de workshops etc. niet zo hoog. Maar het totaalbedrag is
nog altijd aanzienlijk. Daarom is dit vermoedelijk geen evenement dat voor velen is weggelegd. Toch willen we u deze
informatie niet onthouden. Immers voor degenen die de gelegenheid kunnen creëren om hieraan deel te nemen, zal het
ongetwijfeld een unieke ervaring zijn! Eind maart komt er meer informatie beschikbaar. We zullen een en ander op de
SVN website overnemen, zodat u op de hoogte kunt blijven.
Uiteraard is er dichter bij huis ook het een en ander te doen, zie daarvoor verderop in dit Suzuki Nieuws. Op de website
van de Europese Suzuki Association staan ook diverse events vermeld.
Het is een wat kort voorwoord geworden, toch hoop ik dat deze editie van het Suzuki Nieuws voor een ieder weer nuttige
informatie en veel leesplezier oplevert!
Namens het bestuur,
Esther van Eijk, voorzitter

Het SVN bestuur nodigt al haar leden uit voor de
Algemene Ledenvergadering
op 15 april 2012, v.a. 14.00 uur.
Aanmelden vereist bij de voorzitter via
bestuur@suzukimuziek.nl

Dead-line voor het komende nummer van het Suzuki-Nieuws: 1 juni 2012.
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De benadering van muziekonderwijs

=================
met behulp van de Suzuki-methode
Olga Hamer

Dit is een vertaling van een artikel, geschreven door de European Suzuki Teaching Development Trust, gevonden op de web-

site van de European Suzuki Association. Kijk voor het oorspronkelijke artikel en meer artikelen op www.europeansuzuki.org
De Suzuki-benadering vindt zijn basis in de grondgedachte
dat elk kind mogelijkheden tot muziek maken in zich heeft
en dat deze mogelijkheden ontwikkeld en aangemoedigd
kunnen worden door een zorgzame omgeving. Ieder kind
leert betrekkelijk eenvoudig zijn eigen moedertaal spreken, en wanneer ditzelfde natuurlijke proces van leren wordt
gebruikt in het aanleren van andere vaardigheden, kunnen deze vaardigheden even eenvoudig worden aangeleerd.
Suzuki noemde dit de “Moedertaalmethode” (Mother Tongue
Method) en de hele pedagogische opbouw van de methode: “de
opvoeding van talent”(Talent Education)
Shinichi Suzuki (1898-1998) werd geboren in Japan en studeerde klassieke muziek in Duitsland in de twintiger jaren. In de
dertiger jaren begon hij les te geven aan jonge kinderen in Japan
en ontwikkelde in de oorlogsjaren verder zijn ideeëngoed over
lesgeven. Zijn benadering van lesgeven is als een olievlek uitgewaaierd over vele delen van de wereld en blijkt overal succesvol.
Omdat Suzuki zelf een violist was vond toepassing van zijn
ideeën eerst op de viool plaats, maar heeft snel zijn weg gevonden bij andere instrumenten alsook binnen schoolsystemen.
De belangrijkste elementen van de Suzuki-benadering in
instrumentele lessen zijn:
• Jong beginnen (3-4 jaar, is normaal in Europa).
• Veelvoudig muziek luisteren.
• Leren spelen alvorens muzieknotatie te leren lezen.
• Betrokkenheid van ouders bij studerende kinderen.
• Een omgeving waarin voor het kind een positieve en
verzorgende aandacht is.
• Een hoog niveau lessen door gekwalificeerde docenten.
• Het belang van een mooie toon op een gebalanceerde en
natuurlijke manier.
• Een vast kern repertoire, gekend door alle Suzuki-leerlingen
over de hele wereld.
• Internationaal contact tussen de kinderen mogelijk door het
communiceren met dezelfde muzikale taal.

4

Doelstellingen van de Suzuki-methode
De Suzuki-methode heeft vele kinderen in staat gesteld op een
hoog niveau muziek te spelen. Aanzienlijke aantallen Suzuki
studenten zijn werkelijk hoog gewaardeerde professionele spelers geworden. Echter kweken van grote artiesten is niet het
hoofddoel, maar de gevoeligheid voor muziek helpen ontwikkelen en daarmee menselijke kwaliteiten in het kind aanspreken.
Bij elke gelegenheid greep Suzuki de mogelijkheid aan om politici, onderwijzers en ouders ervan te doordringen dat elk potentieel in elk kind kan worden aangeboord:
“Ik wil graag dat opvoeding minder te maken heeft met instructiegeven als met opvoeden in de ware betekenis van het woord. Opvoeden sluit iets in, brengt iets naar buiten, ontwikkelt de menselijke
potentie, gebaseerd op het groeien van kinderen. Daarom ben ik
toegewijd aan de ontwikkeling van het ‘opvoeden van talent’ ; wat
een kind kan worden hangt helemaal af van de opvoeding.
Mijn wens is dat alle kinderen op deze wereld fijne menselijke wezens worden, gelukkige mensen met een enorm vermogen zich te
ontwikkelen. En ik stop al mijn energie in het waarmaken dat dit
uitkomt, want ik ben ervan overtuigd dat alle kinderen geboren
worden met potentie”.
Meer lezen?
‘Opgevoed met liefde’ van Dr. Suzuki (verkrijgbaar in de winkel van de Suzuki Vereniging Nederland)
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Trapje op of trapje af en de namen van de snaren
=================
• Onderscheid maken tussen tonen die
omhoog gaan, en tonen die omlaag gaan
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• Twee kaartjes achter elkaar leggen, bv.
Trapje op en trapje af op één snaar
• Een toonladder (grote trap) klaarleggen bv. Rood: A en E, blauw: E en A
• In de overgang van de hogere snaar
naar de lagere snaar tijd voor duim vioolhand zacht maken, vingers klaar zetten
op de nieuwe snaar, stok naar de nieuwe
snaar brengen.
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• Eerst pizzicato (tokkelen), later strijken in één van de basisritmes.

• Meerdere combinaties zijn natuurlijk
mogelijk Toonladder van G (op G en
D snaar), toonladder van D (op D en
A snaar), toonladder van A (op A en E
snaar)

Na jarenlang bevlogen de kar te hebben getrokken om het Suzuki Nieuws tot stand
te laten komen, heeft Olga te kennen gegeven dat ze aan het eind van dit seizoen
stopt met het samenstellen van het Suzuki Nieuws.
Alhoewel we dat begrijpen, vinden we allemaal heel erg jammer. Omdat we het
belangrijk vinden dat het Suzuki Nieuws ook in het nieuwe seizoen kan blijven
verschijnen bij deze de oproep voor een

Redacteur Suzuki Nieuws
Die de o.a. copy verzamelt en eventueel redigeert
Informatie verkrijgbaar bij de voorzitter Esther van Eijk: e.e.vaneijk@online.nl
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Nieuws uit de regio
=================
In deze rubriek nodig ik iedereen uit om een bijdrage te leveren aan het Suzuki Nieuws, door verslaggever vanuit jouw
standplaats te worden. Schrijf jouw belevenissen op, maak een
verslag van wat jij hebt meegemaakt, welke workshop heb je
bezocht en wat vond je ervan? Kortom alles wat je maar kwijt
wilt. Stuur in naar: olgahamer@vioolga.nl of naar Postbus
1185, 6500 BD Nijmegen.

Standplaats Nijmegen
Twee concerten door violisten
Op zondag 11 december [2011] hebben de oudste leerlingen
van Vioolga acte de préséance gegeven op het podium in
verzorgingshuis Joachim en Anna. Er was weer een gezellige
kerstmarkt georganiseerd voor bewoners en belangstellenden,
en graag wilden de organisatoren ook een openingsconcert.
Vanaf september hebben de leerlingen elke groepsles geoefend in het samenspelen van verschillende stukken muziek,
ondersteund door maar liefst twee cellisten. Natuurlijk
werden in de laatste weken wat kerstliedjes toegevoegd, want
de herkenbaarheid is groot onder de bejaarden, en dit wordt
erg op prijs gesteld.
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=================
Op zondag 29 januari [2012] was het de beurt aan alle leerlingen van Vioolga om te schitteren met een solo in een echt
grote zaal, met echte belichting, een fantastisch begeleidende
pianiste (Mies ter Horst) en natuurlijk een volle zaal publiek.
Voorafgaand aan het concert hebben de leerlingen hun
mooiste tekening ingestuurd om het programmaboekje op te
fleuren. Uiteindelijk werd de tekening van Camille Thijssen
met meerderheid aangewezen als de meest aansprekende
tekening.
Olga Hamer, Nijmegen

Tekening van Camille Thijssen voor het programmaboekje
soloconcert in de Klif 2012.
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Eigen composities door jonge kinderen
=================
Een rubriek om kinderen de gelegenheid te geven een eigengemaakt liedje te publiceren.
Deze keer maar liefst 5 bijdragen. Allen hebben ze les bij Olga Hamer in Nijmegen

“Pianoliedje” werd gemaakt door Nika Moussian (7). Nika
heeft dit liedje wel zelf bedacht, maar met hulp van haar mamma
opgeschreven. Op school werkt ze het liefst met kleuren, haar
lievelingsdier is een dolfijn. Ijsjes en chocolade zijn haar lievelingseten en rose haar lievelingskleur.
“Zonder titel” is een tweede schrijfexperiment van Tess
van Heumen (10). Op school gaat ze het liefst naar de gym.
Haar lievelingsdier is dolfijn, haar lievelingseten is friet, en
de kleur rood vindt ze het mooist.

“Magdalena’s Eerste” werd gemaakt door Magdalena Bosman (6) . Magdalena heeft net haar Kortjakje diploma gehaald en heeft haar eerste
stappen gezet met noten schrijven, klappen, stok verdelen en spelen. Op school leest Magdalena het liefst, haar hobby naast vioolspelen is
Yoga, haar lievelingskleur is paars en haar lievelingsdier is een paard.
8
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“Suzukidans” is bedacht door
Bjarne Langkamp (11). Met deze
compositie deed hij in 2010 mee
in de wedstrijd voor best speelbare compositie voor het afsluitende speeltuin concert in Nijmegen..

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

“Insectendans” is ook een inzending voor de wedstrijd speeltuinconcert 2010 geweest van Masha
Denissova (bijna 8).
Heb jij ook al wel eens een eigen lied geschreven en wil je dat wel eens
afgedrukt zien in de krant? Grijp nu je kans en stuur in.

=================
=
Aan de ouders van Suzuki vioolleerlingen

Den Haag , 29 februari 2012

Lieve ouders, lieve kinderen

Dit jaar is er toch weer een Pinksterworkshop! De 16e!
Onze sponsor Philips heeft zich bij het bereiken van de pensioenleeftijd teruggetrokken als sponsor,
maar het organiserend comité heeft besloten om gewoon de Pinksterworkshop weer te doen plaatsvinden. De ouders van vele leerlingen hebben al toegezegd te komen. En nu vragen we u om dat
schriftelijk te bevestigen door bijgaand formulier in te vullen en op te sturen, en het gevraagde bedrag
over te maken op de onderstaande rekening.

Voor wie de eerste keer komt is het natuurlijk nog heel spannend: wat doe je daar nu zoal?
Drie? ja drie! dagen ben je met je viool bezig, met allemaal andere leraren dan je eigen juf. Misschien kan
je het ‘t beste vergelijken met het jaarlijkse kamp als je op scouting-, hockey- of ponyles zit: je wilt graag
bij zo’n club horen en daarom ben je er elke week. Je zit in een team en het kamp is het hoogtepunt van
het jaar, waar je maanden naar toe leeft en waar je dan van je ouders naar toe mag!
Het is bij de Pinksterworkshop zo dat je als kind een enorme stap maakt in het vioolspelen en dan
vioolspelen NOG leuker gaat vinden. Na drie dagen lijkt het wel of je een jaar verder bent met je viool.
Ook voor de ouders is het weekend een feest, en ook zij kunnen les krijgen! En alles vragen wat ze niet
helemaal goed begrepen.. Als de drie dagen er bijna op zitten willen de meeste kinderen graag nog een
paar dagen dóór….Tja.
Met bijzondere en ervaren Suzuki-juffen speel je je eigen stukken, maar op heel verschillende manieren.
Bij de viooltheorie knutsel je wat af, en wijzen dropjes je de weg in ritmeland en kleine en grote snoepjes
de halve of hele afstanden op je viool. En in de individuele les is er drie dagen lang verdieping van je
spel: wil je nog zuiverder, nog ene betere stok- of vioolhand, nog mooier vibrato? Juffen met snoepjes,
juffen met stickers, echt feest!
En dan al dat zelfgemaakte eten, want alle ouders zorgen voor een waar culinair festijn voor kinderen en
zichzelf: Pannenkoeken, worstenbroodjes, pizza's, appeltaarten, aardbeien, maar ook salades, quiches en
wat volwassen gedoe; maar zonder meer: smullen.
Ontspanning moet er natuurlijk ook zijn. Tussen alle bedrijven door kun je je op muziek uitleven in de
gymzaal of bij mooi weer buiten, want GERRIT komt tot grote vreugde van iedereen dit jaar weer uit
Frankrijk. En natuurlijk tovert Herr Schäfer weer nieuwe zigeuner muziek uit zijn hoed Ieder jaar is
het weer een geweldige belevenis.
Wanneer?
De workshop vindt plaats op zaterdag 26 mei (8.30 – 18.00 uur), zondag 27 mei (8.30 – 18.00 uur)
en maandag 28 mei (8.30 tot ± 18.00 uur) 2011, in de Tobiasschool, Van Nijenrodestraat 16 ( gele
deur), Den Haag.
Programma
Het programma wordt wederom verzorgd door ervaren leraren uit Engeland, Ierland, België,
Zwitserland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Nederland. We bieden een mengeling van
groepslessen, viooltechniek, individuele lessen, viooltheorie, kamermuziek, en dans. Dit alles in het
sfeervolle gebouw van de Tobiasschool in Den Haag. Op de eerste dag van de workshop ontvangen de
deelnemers een programmaboekje, dat precies aangeeft waar ze op welk moment dienen te zijn.
Spelniveau
Het is gebruikelijk dat elk kind in een internationale workshop alle stukken niet alleen uit het hoofd
kan spelen, maar ook in het tempo van de CD kan meespelen. Laat Uw kind dus alvast dagelijks alle
oude stukken oppoetsen.
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=================
=================
We gaan er van uit dat leerlingen de volgende stukken beheersen:
(Evt Groep Ia: Kortjakje tot Allegro: voor leerlingen die niet twee keer in de week les hebben)
Groep Ib:
Kortjakje t/m enkele Menuetten, en noten kunnen lezen: dit zijn Stieneke’s eerstejaars;
Groep II:
Kortjakje tot Boccherini en Humoresque van Dvorak; dit zijn Stieneke’s tweedejaars
Groep III:
Alles tot en met Vivaldi 3e deel en Bach dubbel derdejaars
Groep IV:
Alles tot Boek 6 Corelli La Folia dit zijn Stieneke’s vierdejaars
Groep V:
Bach A klein
Groep VI:
Oud leerlingen, niet-Suzuki-repertoire: niveau Boek 7en 8:krijgen Kamer- muziek,
inkijkje in een beroemd vioolconcert en op topniveau Zigeunermuziek en Iers.

Kosten
Op alle manieren wordt getracht de kosten laag te houden (een niet te duur gebouw, de docenten
overnachten in de Riouwstraat, en veel ouders zetten zich in bij de voorbereidingen). Daarnaast leveren
hopelijk nieuwe sponsors en subsidiënten (uw bedrijf?) een bijdrage. Wij houden de deelnameprijs dan
ook zo laag mogelijk. We teren nu door het wegvallen van de sponsoring van Philips (ong. 50 euro per
leerling ) in op het zeer kleine vermogen. Om de workshop zo lang mogelijk te laten voortbestaan
zouden we het zeer op prijs stellen als mensen geheel vrijwillig de kostprijs zouden willen betalen. Dus
plus 50 euro.
Dit jaar gelden de volgende ( gesubsidieerde) prijzen:
Deelnamekosten voor groep I:
170 euro; graag 220 kostprijs
Deelnamekosten voor groep II:
185 euro; graag 235 kostprijs
Deelnamekosten voor groep III en hoger:
195 euro; graag 245 kostprijs
Wij verzoeken U het bedrag zo spoedig mogelijk – liefst per ommegaande (korting!), en uiterlijk 21
maart (lentebegin) over te maken op:
Triodosbank rekening 19.84.36.866 ten name van S.Voorhoeve-Poot, Den Haag
Opgave na Pasen: graag zelf 10 euro extra moeite kosten toevoegen… individuele les kan dan niet
gegarandeerd worden.
Lunch, koffie, snoep
De lunch gebruiken we gezamenlijk rond 12.45 uur. Volgens goede Haagse Suzuki-traditie willen we u
vragen om deze lunch in Potluck-stijl te verzorgen. Ditmaal graag zeer ruim, in verband met de eetlust
van de buitenlandse leraren, voor wie de lunch geen eenvoudige brood- maar een hoofdmaaltijd is.
Diverse leraren zijn overigens vegetariër. Ideetje: prikkertje met vlaggetje met gebruikte ingrediënten?
Denkt u ook om opscheplepels, eigen borden, bestek, bekertjes, toetjesbord en drinken?
Voor de koffie- en theepauze graag ook iets wat u zelf gebakken heeft en zoals de workshoptraditie wil:
lekkere dingen  en dan liefst gezond: abrikoosjes, rozijntjes, zacht rijp fruit…. De kinderen werken
echt hard!
Help!
Diverse ouders hebben hun hulp al toegezegd. Op het formulier is plaats gereserveerd om aan te geven
waarmee U ons zou kunnen en willen helpen. Nieuwe hulp is zeer welkom  Er is een goed draaiboek,
ook financieel 
Aanmelden
Om uw aanmelding schriftelijk te bevestigen verzoeken wij u om bijgaand formulier zo snel mogelijk in
te leveren bij juffie Stieneke. Overige leerlingen kunnen het strookje opsturen naar: S. Voorhoeve –
Poot, Riouwstraat 23, 2585 GP Den Haag.
Met een hartelijke groet
Juffie Stieneke, Janneke, Ruud (penningmeester) en oma Joanna
Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met Janneke van Dijk 070 345 1896 Voor overleg over
welk speelniveau: Stieneke Voorhoeve-Poot, Liefst per email: vioolles@xsall.nl evt tel. 070 – 350 31 05 ná
21.00 uur
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Inschrijvingsformulier

=================
=
SUZUKI PINKSTER-WORKSHOP

Dit blad inleveren bij Juffie Stieneke, of opsturen naar Riouwstraat 23, 2585 GP Den Haag
Naam leerling:
Geboortedatum:
Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Bank- of gironummer van degene die de workshop betaalt:
De rekening staat op naam van:
Gaarne bij betaling naam en workshop groep van de deelnemende leerling vermelden
Ik heb de deelnamekosten van
O deelnemer uit groep I
(170 Euro)
O deelnemer uit groep II
(185 Euro)
O deelnemer uit groep III en hoger (195 Euro)
inmiddels overgemaakt op bankrekening 19.84.36.866 t.n.v. S. Voorhoeve –Poot
Laatst beheerste stuk:
Leerling wil graag / wil geen solo spelen
Op het solorecital speelt de leerling:

van componist:
van componist:

Ik wil graag meehelpen met:
• Mede verantwoordelijkheid voor de keuken en wc’s rein houden
• Programmaboekje hulp, hetzij redactie, hetzij lay-out, hetzij artikelen leveren, hetzij printen .
• opbouw vrijdagavond
• helaas: Philips sponsort niet meer. Wie vindt /is de volgende sponsor?
• advertentie plaatsen in het programmaboekje (25 tot 100 euro)
• fondsen werven
• publiciteit: ik schrijf een impressie van de workshop
• copieren programmaboekje
• maaltijd voor de leraren vrijdagavond, in de Riouwstraat rond 19 uur
• maaltijd voor de leraren zaterdagavond bij ons thuis
• maaltijd voor de leraren zondagavond bij ons thuis
• maaltijd voor de leraren maandagavond bij ons thuis
• Onderdak aan deelnemers van buiten Den Haag
• optreden regelen ( á 250 of 500 Euro ) eventueel met alleen gevorderde leerlingen
• mijn idee voor extra financiën:…………………
• zo maar een extra donatie:
• Sponsoring in natura: ik zorg voor een (nieuw) kindercadeau(tje) voor de loterij
• Sponsoring in natura: ik zorg voor een (klein mooi) kindercadeautje voor de grabbelrok
• inpakken van de grabbelrokcadeautjes op een vroege avond vlak voor de workshop
• Ik kan helpen door dvd’s te branden/computerhulp verlenen
• Organisatie - comitélid 2012
Handtekening:
Datum:

C
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=================
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cello game door Anke Wouters
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Roosmarijn (7) maakt een paasei
Eva (7) tekent voor carnaval

Nika (6) tekent voor het nieuwjaarsconcert

22
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Marit (5) lost een puzzel op

Micaela (6) laat de aap carnaval vieren

Marit (5) heeft zich verkleed

Colofon
=================
Suzuki Nieuws is het blad voor leden en donateurs van de
Suzuki Vereniging Nederland (SVN). De doelstelling van de
SVN is: het bevorderen van het muziekonderwijs
volgens de Suzuki-methode. De SVN is de Nederlandse tak
van de European Suzuki Association (ESA).
Het Suzuki Nieuws verschijnt 1x per kwartaal (maart, juni,
september en december).

Copy insturen als Word- document naar: olgahamer@vioolga.nl
of
Olga Hamer
Postbus 1185
6501 BD Nijmegen
Foto’s als originele bestanden of gescand: foto’s 100% groot en
300 dpi en tekeningen 100% groot en 150 dpi.

Lidmaatschap
De SVN kent verschillende categorieën leden:
A
volledig gediplomeerde Suzuki-docenten 		
(ESA level 5)
B1
Suzuki-docenten met ESA level 3 of 4
B2
Suzuki-docenten met ESA level 1 of 2
B3
docenten in opleiding voor ESA level 1, en 		
andere muziekdocenten.
C
Suzuki-leerlingen en hun ouders en andere 		
belangstellenden

Contributie, aanmelding en opzegging

De contributie bedraagt voor A- en B- leden € 40,00 per jaar,
voor C-leden € 12,00. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus
t/m 31 juli. Nieuwe leden en donateurs kunnen zich aanmelden
bij: 		
Secretariaat SVN
		Herenstraat 12
		
2511 EA Den Haag
		e-mail: secretaris@suzukimuziek.nl
Aanmelding geldt tot wederopzegging en per geheel boekjaar
(1 augustus tot 31 juli); een eventuele opzegging dient tenminste 1 maand voor het einde van een boekjaar te geschieden.

Bestuur
Voorzitter
Esther van Eijk
		tel. 0297-533445
		esthervaneijk@suzukimuziek.nl
Secretaris
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
		tel. 070-3640282
		liesbethbloemsaat@suzukimuziek.nl
Penningmeester Martin Loose
		
tel. 070-4400159 / fax 070-4400160
		martinloose@suzukimuziek.nl

Zij die de vereniging financiëel willen ondersteunen kunnen
donateur worden (minimumdonatie € 12,00 per jaar)

Ledenkortingen
• Sudoku:
pan, zoutvaatje , barst in een ei, streepje op borst, wenkbrauw.
• De 6 verschillen: 1 waterspatje boven de pan, een zwart spatje in de
de eerste lente

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

• Rebus: Pasen valt op de eerste zondag van de eerste volle maan in

Oplossingen van de puzzels
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