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Lobke(8) maakt een tekening bij Reintje Vos

Activiteiten
16 - 17 november 2012
Intensive cursus Viool Boek 3 - 5
Remscheid / Duitsland
Mail: Xchange@germansuzuki.de

17 - 18 november 2012
Four Suzuki Teachers Xchange Weekend
Remscheid / Duitsland
Mail: Xchange@germansuzuki.de

18 - 19 november 2012
Intensive cursus Viool Boek 1 & 2
Remscheid / Duitsland
Mail: Xchange@germansuzuki.de

17 - 18 November 2012
5 - 6 January 2013
Teacher Training Course for Violin
Beaconsfield Road, Sutton Coldfield /
Great Britain
Mail: info@britishsuzuki.com

1 - 2 December 2012
19 - 20 January 2013
Teacher Training Course for Violin
and Viola
The Edinburgh Academy Henderson Row
Edinburgh / Great Britain
Mail: info@britishsuzuki.com

16 - 18 November 2012
14 - 16 December 2012
11 - 13 January 2013
Violin Teacher Training Course
Utrecht / Netherlands
Mail: accafi@zonnet.nl

Muzikaal huwelijk
Verderop in het Suzukinieuws zal misschien opvallen
dat er onder de foto van Monique Cornelissen ineens
Monique Dowgwillo staat. Dat is geen vergissing van de
nieuwe redactrice!
Onze creatieve Suzuki-nieuws-vormgever Zbigniew
Dowgwillo en onze Amsterdamse vioolcollega Monique
Cornelissen zijn deze zomer in het huwelijksbootje
gestapt!
Monique en Zbigniew:
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
Moge het een muzikale en vreugdevolle
voortzetting van jullie gezinsleven zijn!
Alle goeds!

2
=================
=================

Van de voorzitter
Meestal heb ik klassieke muziek aan als ik achter mijn computertje zit. Soms vioolconcerten, soms een van de
Suzuki CD’s. Maar deze keer niet.
Vandaag geniet ik van stilte. Wellicht heeft u het boek “Muziek en Stilte “ van Rose Tremain weleens gelezen.
Nu, ik ben van plan in ieder geval de titel eer aan te doen. Met de klanken van The last Night of the Proms
uitgezonden door de BBC nog in mijn oren en mijn hoofd is de stilte om mij heen noodzakelijk.
Het traditionele maar nog altijd prachtige Schotse “Auld Lang Syne” was wederom de afsluiting. Vooral de frase
“… we”ll take a cup of kindness yet …” vind ik zo’n mooie uitdrukking.
Als u zich afvraagt hoe klinkt dat dan, adviseer ik u om aan de melodie van het refrein van voetballied
“Wij houden van Oranje” te denken. Overigens zijn er op het internet ook mooie uitvoeringen van te beluisteren,
uiteraard met doedelzak.
Wat heeft dat dan met Suzuki onderwijs te maken en meer specifiek het repertoire? Nou niets en toch alles.
Ik vernam onlangs dat, in het kader van de bezuinigingen de gemeenten in mijn regio de kraan dichtdraaien
voor het laatste beetje subsidie voor het kunstencentrum. De muziekschool is daar een onderdeel van. Dit schooljaar redden ze het nog wel, maar daarna is het wat de gemeente betreft einde oefening. Heel droevig, of zoals
mijn oudste dochter zou zeggen: “heel heel mineur!...”
Als bestuur hebben we ook enigszins last van mineur, maar dan in die zin dat de diverse oproepen niet hebben
geleid tot versterking. Sinds de Algemene Ledenvergadering in april bestaan we uitsluitend nog uit ouders.
Terwijl juist de inbreng van docenten en opleiders zo belangrijk is. We krijgen die inbreng wel via andere kanalen,
maar toch horen docenten deel uit te maken van dit verenigingsbestuur.
Desalniettemin gaat het leven van alle dag gewoon door en dat is maar goed ook. Het dwingt een mens z’n
creatieve vermogens in te zetten en door te gaan. Net als de kikkersprongen op de viool, de visjes op de dwarsfluit,
de toonladders, de etudes, de drieklanken enzovoorts.

y

Dat geldt ook als je misschien nog maar pas begint en je de eerste cd met liedjes elke dag beluistert, meeklapt, meezingt. Er een dansje op uitvoert of de meest vreemde pasjes maakt. Of het nu de Kortjakje variaties zijn,
of de Menuetten van Bach, of andere stukken die je mooi vindt.
Ik wens u heel veel leesplezier met dit Suzuki Nieuws. En ik ga na een zonovergoten nazomerdag toch De Herfst
van Vivaldi opzetten, en dan luister ik ook naar de stilte in de muziek.
Namens het bestuur,
Esther van Eijk, voorzitter

Dead-line voor het komende nummer van het Suzuki-Nieuws: 1 december 2012.
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Duizend dank
Zoals u in het vorige Suzukinieuws al hebt kunnen lezen, wil Olga Hamer, die rond de 10 jaar lang voor het Suzukinieuws
alle bijdragen bij elkaar verzameld heeft en zelf ook veel interessante bijdragen over zeer verschillend thema’s heeft geschreven,
het stokje van redacteurschap overdragen aan mij, Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht. Op deze plek geen lange redevoeringen maar
een des te hartelijker dankwoord:

Hartelijk dank Olga voor je jarenlange inzet voor het Suzukinieuws!
Namens het bestuur van de SVN, namens je collega’s en niet
op de laatste plaats namens de ouders en hun kinderen!

En ook voor dit nummer heb je zelf alweer een hele berg materiaal aangeleverd! Ik hoop een waardige opvolger te zijn en zal me
inzetten het Suzukinieuws met allerhand wetenswaardigheden, aankondigingen en verslagen te vullen.
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voor Olga Hamer!
Dat kan ik echter niet alleen!
U zult wellicht in de laatste jaren gemerkt hebben, dat er zo af
en toe een artikel van mijn hand in het Suzukinieuws terecht
kwam, maar ik zou het nog veel leuker vinden als van allerlei
kanten berichten, leuke weetjes, spelletjes of blije berichten
over concerten of workshops binnen zouden stromen.
Voor zover ik begrepen heb, zijn we in Nederland een van de
weinige landen die een eigen Suzuki Verenigingsblad hebben.
Daarvan een interessant en inhoudsvol blad te maken is mijns
inziens ook ‘plicht’ van de vele leden, die de SVN rijk is. Dus:

Collega’s Suzuki docenten
Waarde collega’s, docenten van alle instrumenten, docenten
in opleiding en teacher trainers: Stuur alsjeblieft verslagen
van deelname aan cursussen, aankondigingen van belangrijke
leerlingconcerten waar anderen welkom zijn, stuur
samenvattingen van boeken die jullie op Suzukivakgebied
(voor de opleiding moeten) lezen en DEEL je kennis en ideeën
met je mede-Suzuki’s. Dat is immers een van de kernwaarden
van de Suzukifilosofie: laten weten wat er speelt en kennis en
kunde met elkaar delen! Wees van harte welkom met jullie
bijdragen!

Ouders en kinderen
Leerlingen: Als jullie MUZIKALE tekeningen of eigen
composities hebben gemaakt, leuke ervaringen bij workshops
in binnen- en buitenland hebben opgedaan, bijzondere lessen
bijgewoond hebben of iets anders willen delen, wat jullie op
muzikaal gebied meegemaakt hebben: Stuur het! Foto’s,
teksten, noten, thuis-oefen-ideeën die andere ouders zouden
kunnen helpen bij het studeren met hun kinderen: schrijf alles
op en stuur je bijdrage naar me toe.

even veel plezier ook via de Suzukimethode lesgeef. Heb je
bijzondere ervaringen opgedaan, wil je speelpartners vinden
die ook via de Suzukimethode les krijgen? Stuur je bijdrage of
een oproep en ik zal hem in het Suzukinieuws plaatsen.

Opmaak en verzending Suzukinieuws
Zbigniew Dowgwillo heeft al sinds enige tijd bewezen de door
Olga verzamelde bijdragen in een feestelijk jasje te kunnen
steken en zal zich ook in toekomst hiermee bezich houden,
waarvoor ik hem op deze plaats ook in naam van allen een
hartelijk dank wil uitspreken! Neem ook eens een kijkje op
de website www.suzukimuziek.nl. Ook daar zorgt Zbigniew
voor allerhande veranderingen en verbeteringen!
Maar waar zouden we blijven, als Martin Loose niet altijd
het drukwerk liet verzorgen en ophaalde en avonden lang het
Suzukinieuws in enveloppen zou stoppen? Wie in de buurt
van Voorburg woont… meld je bij mij en wie weet kunnen
we hem ook een keer gezamenlijk helpen bij dit ondankbare
klusje! Vele handen…

Kopij aanleveren
Al ideeën voor een bijdrage? Stuur het (liefst digitaal) op.
Vragen? Bel of mail gerust:
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
Herenstraat 12
2511 EA Den Haag
070-3640282
liesbeth@violeren.nl
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht, Den Haag

Volwassen Suzuki leerlingen
Er bestaat nog een andere doelgroep binnen de
Suzukimethodiek: de leerlingen die op volwassen leeftijd
beginnen een instrument te bespelen en bij een Suzukidocent
zijn terecht gekomen. Ik weet natuurlijk niet precies hoe de
leerlingenpopulatie er bij andere Suzukidocenten eruit ziet,
maar ik zelf heb een best aantal volwassenen, die ik met
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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.

Standplaats Nijmegen
Afsluitend concert in de speeltuin “De Blije Dries” te Wijchen
16 juni stond als datum genoteerd voor ongeveer 26 violisten
en 3 cellisten om aan te treden voor het laatste concert van afgelopen seizoen in de speeltuin. Vanwege het nogal wisselende
weer met veel buien, heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in de kantine te spelen, wat eigenlijk wel zo fijn was
voor de concentratie en de klank van het geheel.
Voor dit concert had ik naast vaste repertoirestukken een aantal zweedse muziekjes uitgekozen, die in wisselende samenstellingen gespeeld konden worden. Zweedse muziek is perfect
voor violisten. In Zweden zelf lopen hele fanfares strijkers over
de straten bij feesten. De allerjongsten speelden 2 à 3 liedjes
mee, de oudsten hadden 1 of 2 solo’s ingestudeerd, compleet

met naar voren komen van de achterste rij naar het publiek toe.
Door de stevige ondersteuning van 3 cellisten, bleef de groep
prima in balans samen spelen en kwam het totale concert heel
goed uit de verf.
Als kers op de taart had Fincent Willighagen (10) voor ons het
winnende liedje gecomponeerd, wat door de hele groep uitgevoerd kon worden, getiteld: “de notenmysterie”.
De kantine zat vol publiek en reageerde enthousiast op het gepresenteerde. Al met al een feest om mee te maken. Zo gingen
wij in Nijmegen de grote vakantie in.
Olga Hamer

Standplaats Apeldoorn

Suzuki van het eerste uur
Enkele woorden bij het overlijden van Rien Rombouts(1928-2012)
Op 8 augustus van dit jaar overleed Rien Rombouts, omschreven als ‘Mensch en musicus’ in zijn rouwadvertentie. In ons
land was hij één van de mensen die in het begin van ‘70-er jaren geboeid raakten door het Suzuki-onderwijs. Als directeur/
oprichter van de streekmuziekschool Zuid-Oost Veluwe in
Rheden werkte hij enkele jaren samen met viooldocent Marcel
Pinkse. Pinkse gaf twee vioolboeken met lp’s uit, geïnspireerd
door Suzuki’s ideeën. Rien Rombouts verzorgde de pianopartijen op de lp’s. Zijn stiefdochter Wanda volgde toen Suzukivioollessen. Ook Joris van Rijn (Ruysdaelkwartet en Radio
Philharmonisch Orkest) en zijn zus Nienke van Rijn waren er
Suzukileerlingen van de eerste lichting.

Rien Rombouts heeft later zijn kleinzoon Leon zien opgroeien
als Suzuki-vioolleerling van Marieke de Vos in Apeldoorn.
Tussen 1997 en 2005 is hij vele malen komen luisteren bij concerten van de Apeldoornse Twinkels en hij toonde zich altijd
enthousiast.
Voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van het Suzukionderwijs in Nederland, is op Youtube Marcel Pinkse aan het
werk te zien in een filmpje van Polygoon uit 1971.
Googel: ‘kinderen-krijgen-vioolles-van’ of ‘marcel pinkse polygoon’.
Marieke de Vos
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Suzuki in Szarlota
Deze zomer zijn we, dankzij de goede ervaringen van een van
mijn vioolleerlingen, Stasio Wijnands, met het hele gezin
naar Szarlota in Polen gereisd. Daar aangekomen vonden we
een prachtig meer, waarin je heerlijk kon zwemmen (ook de
kleintjes in een afgeschermd stukje), varen of waterfietsen
(1.25 € per uur), een leuke Taverne waar we met z’n 4-en voor
15 à 20 euro heerlijk konden eten (inclusief een fles wijn!), een
camping, hotel en vele huisjes om te overnachten en, jawel,
waarom zouden we anders helemaal naar Gdansk rijden;
voor de 9e Internationale Suzukiworkshop Szarlota.

Deze workshop is echt een aanrader voor iedereen; het is
gewoon de ideale combinatie van vakantie (ook voor nietspelende leden van het gezin) en muziek maken, wat daar
helemaal vanzelfsprekend wordt, en dat alles in een prachtige
omgeving!

Een geweldig inspirerende workshop (29 juli t/m 4 augustus)
voor viool, fluit, cello en piano, met fantastische docenten.
De grootste groep deelnemers, zo rond de 200, bestond uit
violisten. Van de andere instrumenten zullen er zo rond de
10 à 20 leerlingen geweest zijn.

Monique Dowgwillo, Amsterdam

Het is een stukje rijden, maar het plezier en de lage kosten
daar maken dit tripje alleszins de moeite waard! Info over de
workshop van volgend jaar vanaf oktober verkrijgbaar: www.
instytutsuzuki.pl

Elke dag waren er ritmiek-, dans- en groepslessen voor
leerlingen tot boek 4 ( en ook al voor kinderen vanaf 2
jaar!), iets wat wij hier niet zo goed kennen, maar het
was een enorme ervaring en erg leuk! Voor de gevorderden
waren er ook orkest- en kamermuziek-lessen. En natuurlijk
waren er iedere dag concerten met als hoogtepunt het
eindconcert in de Philharmonie van Gdansk, waar stukken
tot boek 8 en ‘buiten boek’-stukken ten gehore werden
gebracht.
Heel bijzonder was ook het ‘2e orkest’: de deelnemers,
waaronder ook docenten, hebben de ‘typewriter’ van
Anderson gespeeld. Tijdens de repetities speelden ze echter
ook nog hele mooie Poolse en moderne stukken. Ik sta te
trappelen om volgend jaar zelf mee te doen!
En even specifiek vanuit mijn perspectief als viooldocente:
Er waren in totaal 11 viooldocenten: onder andere Jeanne
Janssens en Peter Nijs uit België, Tove en Bela Detrekoy uit
Denemarken en natuurlijk Anna Podhajska uit Gdansk, een
van de breinen achter de workshop in Szarlota. Ik heb bij
allen lessen bijgewoond: Ze waren stuk voor stuk fantastisch!
Monique Dowgwillo en Silke Kolfschoten

Suzuki Nieuws
=================

Internationale Suzuki workshop
Szarlota 2012
Begin augustus heeft voor de 10e keer in Szarlota (Polen) de internationale Suzuki workshop plaatsgevonden. Onder begeleiding
van een groep Suzuki-docenten hebben ongeveer 250 deelnemers (en docenten en ouders) een week lang hard gewerkt aan het oefenen van het Suzuki-repertoire en het verbeteren van techniek en houding op viool, fluit of cello. Er was daarnaast veel aandacht
voor ritmiek en dans. Ook de allerjongsten konden hier aan deelnemen, en dat deden ze dan ook enthousiast. Dit gold ook voor het
tussendoor genieten van de mooie omgeving op en rond het meer.

Ervaringen
Een groot deel van de deelnemers en docenten kwam van buiten
Polen (o.a. Scandinavië, België, Duitsland, Ierland en IJsland). Suzuki Nederland was vertegenwoordigd met enkele deelnemers op
viool en cello. Daarnaast was ook viooldocente Monique Cornelissen uit Amsterdam aanwezig. De Nederlandse deelnemers waren
na afloop zonder uitzondering erg enthousiast over de workshop.
Silke Kolfschoten (7 jaar-viool):
“De vioolworkshop in Szarlota was héél erg leuk. Iedere dag hadden
we na het ontbijt een uur dansles en daarna twee vioollessen van verschillende docenten. Na deze lessen hadden we nog een uur Ritmiek.
In de middag luisterden we naar ieders eigen concertstuk en was er tijd
voor privéles. De taal was geen probleem. De docenten spraken Engels
of Pools, maar de liedjes waren bekend en er werd veel voorgedaan.”
“In mijn vioolgroep zat een kindje uit België. Met haar heb ik veel
op de viool geoefend en gespeeld, o.a. bij de kinderboerderij. Volgend

jaar zou ik zeker weer willen gaan. Mijn zusje van 4 heeft dit jaar
meegedaan aan de ritmiek- en danslessen. Misschien doet ze volgend
jaar ook mee, want ze start dit jaar met vioollessen.”

Slotconcert
Vanwege de jubileumeditie van de workshop vond het slotconcert plaats in de Baltic Filharmonia in Gdansk. Deze concertlocatie heeft een enorm mooie akoestiek en daar kwamen de stukken zonder uitzondering enorm mooi in uit. Uiteraard kwam
elke deelnemer (naar instrument en moeilijkheidsgraad) aan
bod binnen de groepsstukken. Ook werden enkele individuele
stukken ten gehore gebracht door gevorderde deelnemers. Van
het eindresultaat is een DVD gemaakt die de deelnemers krijgen
opgestuurd. Volgend jaar zomer volgt de elfde editie.
Jette Wassenaar, Amsterdam

Slotconcert in Gdansk
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Perpetual Motion - puzzel
Gijs Smit (8) houdt van overzichtelijke partituren en heeft
samen met Marijke eens de
schaar gepakt en Perpetual
Motion op een logische manier weergegeven. Mooi vergroot, zodat je alle noten goed
kunt lezen. Erg goed vind
ik het idee met de verschillende kleuren voor stukken
die precies hetzelfde zijn en
de eindes die net even verschillen!

Maak er een puzzel van!

Als je nog een kopie maakt van deze bladzijde en de maten uitknipt (maatstreep steeds aan het einde van ieder kaartje zichtbaar!)
kun je hemals legpuzzel gebruiken. Voor wie het moeilijk vindt: vergelijk de losse stukjes met het orogineel en leg ze op de juiste
plaats erop. Volgende stap: Perpetual Motion zonder ‘spiekbriefje’ op de juiste volgorde leggen!
Goede notenlees- en structuuroefening. Uiteraard kun je dit ook met andere stukken doen!
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht, Den Haag
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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 4 bijdragen.
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.
Kijk voor het adres in de colofon.

Jara van Woerkom (12) deed het afgelopen seizoen mee met de wedstrijd voor het beste liedje 2012.

Masha Denissova

(8) deed het afgelopen seizoen mee met de wedstrijd om de beste compositie te maken voor het afsluitende
speeltuinconcert.
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Nika Moussian (7) heeft een eigen liedje op papier gekregen, met een heerlijk zomerse tekst erbij.

Micaela

(6) heeft net haar Kortjakjediploma gehaald, en is nu volop aan het
noten schrijven, klappen, stok-verdelen
en spelen op de losse snaar.
Ze doet dit met heel veel plezier, vooral
rusten in de muziek vindt ze boeiend.

...........
Olga Hamer, Nijmegen
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Suzuki Fluit NL
Overzicht van activiteiten voor Suzuki ﬂuit docenten, leerlingen en ouders in Nederland
Suzuki Fluit nieuws

Nationale workshop
20 april/25 mei 2013
Workshop en Fluitdiploma’s
te Gouda

Agenda

Nr.3 zomer 2012

Gypsy Academy 3
8 februari 2013 19.00-21.00 uur
Gypsy Academy 3 in de Ridderslag
aan de Ridder van Catsweg 256 te
Gouda

Docenten
15 september 13.30-16.30
Info middag Suzuki Fluit
docentenopleiding te Gouda

Geslaagde
Suzuki
Fluitdag
2012
De tweede Suzuki Fluitdag op 2
juni 2012 was een groot
succes.Van dit evenement kregen
we maar liefst 3 verslagen
voorzien van foto’s. Te zien op de
volgende pagina’s. Nog meer
foto’s en ﬁlmpjes zijn in groten
getale aangeleverd en inmiddels te
zien op www.ﬂuitschoolnl en op de
facebook pagina’s van Fluitschool
Flautissimo en de Nachtegaaltjes.

Veel dank aan : pianiste Kana
Yamaguchi en Suzuki
Fluitdocenten Liesbeth van der
Blom,Nicole Schmaloer,Marion
Loos,Dorien Klerkx en Anke van
der Bijl

Suzuki Fluit NL zomer 2012

Fluit diploma’s 2012

Docenten opleiding

Gypsy Academy 3

15 september is er een
informatieve bijeenkomst voor
ﬂuitisten met interesse voor de
Suzuki Fluitopleiding.
Aanmeldingen tot 15 augustus
per mail naar :
ﬂautissimo@endoria.net

Ook reeds gepland. Op vrijdag
avond 8 februari 2013 om 19.00 in
de Ridderslag te Gouda gaan we
weer met dhr. Schäfer en ons
combo ( Ruben Mulder toetsen en
gitaristen o.l.v.Harald
Boxtart)aan de slag met nieuw
folk repertoire. Vanaf 20.30 geven
we een presentatie voor
ouders,vrienden en
belangstellenden.

Audities en interviews voor
nieuwe docenten (ESA level 1)
na aﬂoop. Repertoire voor deze
auditie is Mozart’s Fluitconcert in
D majeur.

1
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VERSLAG SUZUKIFLUITDAG 2 JUNI 2012
DOOR DIANNE TERLOUW
(10 JAAR)
Wij uit Gouda en omgeving gingen met drie
auto’s naar Heemskerk waar de SuzukiFluitdag nu werd georganiseerd. Eerst
waren we om 9.00 bij Anke. Daar werd
gecontroleerd of je jou diplomaspeldje
opgespeld had (als je die had), en gezegd in
welke auto je kwam te zitten. Op één
ongelukje na verliep de reis prima. Toen we
daar aan kwamen kregen we gelijk ons
naamstickertje. We konden nog wat eten en
drinken en daarna kon het oefenen beginnen.
We speelden veel stukken zoals : de leeuw.
Na lang oefenen mochten we een deel van
ons brood opeten. Na dat we ons eten en
drinken op hadden moesten we per groepje
naar een verschillende zaal. Daar kwamen
dan verschillende juffen voor verschillende
stukken. Bijvoorbeeld: Juf Nicole voor
Lulebay . Toen kon het concert beginnen. We
moesten met z’n allen naar het kerkje waar
het concert werd georganiseerd. Toen we
daar aan kwamen moesten de dwarsﬂuiten
uitpakken. Daarvoor moest je een hoge steile
trap op. Tussen door hadden we een pauze.
Dan kon je naar de wc en wat eten en
drinken. En toen kon het concert
beginnen…. Iedereen was gespannen! Het
ging eigenlijk van moeilijk naar makkelijk.
De laatste stukken kon ook bijna iedereen
meedoen.. Voor de ouders was er thee en een
koekje en voor de kinderen een pakje met wat
lekkers. Aan het eind van het concert werd er
een certiﬁcaat of een diploma met een speldje
uitgereikt. Er werden veel foto’s gemaakt die
je kunt terugzien op www.ﬂuitschool.nl.
toen gingen we naar buiten en daar werden
ook nog wat foto’s gemaakt. Daarna moesten
we onze dwarsﬂuiten weer schoonmaken en
inpakken. Je ging met je ouders of met de
auto waar je inzat weer naar huis. In een
paar woorden : Het was een superleuke dag!
Doei, (en veel ﬂuit succes allemaal!) Dianne
Terlouw uit Gouda
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allerkleinste voor het eerst kennis met
de piccolo, altﬂuit en basﬂuit. Een hele
Door : Dorien Klerkx
belevenis! En ze mochten de basﬂuit ook
eens vasthouden (wel met 2, want
‘De Nachtegaaltjes’, een Suzuki ﬂuitgroep
uit Haacht, gingen op zaterdag 02 juni 2012 anders is hij te zwaar).
naar Nederland. In Heemskerk vond
namelijk het jaarlijkse diplomaconcert met
bijhorende workshop plaats. Na een reis van
meer dan 2 uur, kwamen we aan.Zeven
leerlingen mochten na een ontzettend leuke
workshop en concert hun Twinkel diploma
in ontvangst nemen. Zeven anderen kregen
een attest van deelname! Het was een
indrukwekkende dag met in totaal 48
ﬂuitisten uit Nederland en België.Hieronder
vind je enkele reacties!

De Nachtegaaltjes in Nederland

Riet
(11j) :
Ik
vond
het er
wel
leuk,
alleen

Verslag van Eline Loos (11 jaar)

2 Juni werd er voor de tweede keer een
Suzuki ﬂuitdag. Het was weer een groot
succes. Voordat het begon hebben de
kerk versierd en alles klaargemaakt in
de muziekschool. We gingen eerst
oefenen in groepjes. Van de twinkels tot
de ﬂuitdiploma‘s boek 2 en hoger. De
duurde het wel lang voor we er waren.
docenten werden steeds verwisseld.
Vooral het optreden was superleuk.
Daarna gingen we de samenspel
stukken oefenen, de Leeuw, Hot Cross
Thysa (5j) : Vorig jaar ben ik ook al mee
Buns en The Sound of Music. We
geweest, maar nu kon ik al veel meer
hadden even pauze om iets lekkers te
mee spelen! De leeuw vond ik wel heel
eten. Daarna gingen we met de hele
mooi, want nu waren ze met heel veel
groep naar de kerk lopen (het was erg
om te brullen!
dichtbij). We gingen uitpakken warm
Thydric (7j) : Ik was de enige jongen!!!
blazen, stemmen en de generale
Maar toch heb ik me heel goed
repetitie kon beginnen. We moesten
geamuseerd!
opschieten want we hadden niet veel
tijd. We begonnen met de minste
Tine (5j) : Die praten wel raar hoor, die
kinderen. Daarna kwamen er steeds
mensen uit Nederland. Het lijkt erop,
meer kinderen bij. Het concert ging
maar het is niet hetzelfde als bij ons.
volgens mij erg goed. Na aﬂoop werden
Maar de juffen waren ook wel lief hoor!
de diploma ’s uitgereikt. En de docenten
(en medewerkers) kregen een bloemetje.
Hanne (11j) : Het was heel leuk. Ik had
Na aﬂoop gingen we opruimen. Een
toen een gebroken arm. Maar ik heb
toch heel de dag mee kunnen doen, zelfs ding is zeker het was een muzikale,
gezellige dag. Groetjes, Eline
met het optreden.
Julie (6j) : Wanneer gaan we terug?We
hebben ook een ensemble stuk gespeeld
uit de Sound of Music. Daar maakten de

Verslag Suzuki Fluitdag 2 juni 2012
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Plakboek

Micaela (6) maakt een mooie tekening

G G

Micaela (6) kleurt de fluitelf in
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Eva(7) tekent het lenteliedje

GG

Roosmarijn (7) maakt een pompoen
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Colofon
Suzuki Nieuws is het blad voor leden en donateurs van de
Suzuki Vereniging Nederland (SVN). De doelstelling van de
SVN is: het bevorderen van het muziekonderwijs volgens de
Suzuki-methode. De SVN is de Nederlandse tak van de European Suzuki Association (ESA). Het Suzuki Nieuws verschijnt 1x per kwartaal (maart, juni, september en december).
Copy insturen als Word-document naar liesbeth@violeren.nl
of naar adres:
L.M. Bloemsaat-Voerknecht
		Herenstraat 12
		
2511 EA Den Haag.
Foto’s als originele bestanden of gescand: foto’s 100% groot en
300 dpi en tekeningen 100% groot en 150 dpi.
Redactie: Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
Grafisch voormgeving: Zbigniew Dowgwillo

Lidmaatschap
De SVN kent verschillende categorieën leden:
A
volledig gediplomeerde Suzuki-docenten 		
(ESA level 5)
B1
Suzuki-docenten met ESA level 3 of 4
B2
Suzuki-docenten met ESA level 1 of 2
B3
docenten in opleiding voor ESA level 1, en 		
andere muziekdocenten.
C
Suzuki-leerlingen en hun ouders en andere 		
belangstellenden
Zij die de vereniging financiëel willen ondersteunen kunnen
donateur worden (minimumdonatie € 12,00 per jaar)

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

Contributie, aanmelding en opzegging
De contributie bedraagt voor A- en B- leden € 40,00 per jaar,
voor C-leden € 12,00. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Nieuwe leden en donateurs kunnen zich aanmelden bij:
Secretariaat SVN
		
Du Perronlaan 9
		
1422 CP Uithoorn
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 / ESA Country Director (vertegenwoordigt de
SVN in de ESA board of directors)
		Esther van Eijk
		
tel. 0297-533445 of 06 13 70 59 98
		esthervaneijk@suzukimuziek.nl
Secretaris

vacant

Penningmeester Martin Loose
		
tel. 070-4400159 / fax 070-4400160
		martinloose@suzukimuziek.nl

Het zijn apen!
Ik heb twee katten te leen. In het begin waren ze verlegen en
beschaafd tegen de leerlingen en trokken zich terug in de slaapkamer.
Daarna kozen ze favorieten, en Ineke van wie de kist op de foto
is, heeft het duidelijk helemaal gemaakt. Nu rausen ze door de
kamer en gaan vlak voor de voeten van leerlingen liggen ravotten. Het zijn apen!
Coutier Rademaker, Amsterdam
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