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Olga Hamer op wereldreis!

2  

Vanwege het realiseren van ons plan, om een wereldreis te 
gaan maken, zal ik per 1 juli aanstaande met “Vioolga” (in 
Nijmegen) moeten stoppen. Roelof en ik gaan met onze 
camper voor onbepaalde tijd de wereld in trekken.

Met heel veel plezier heb ik jaren les gegeven aan mijn 
leerlingen, heb ik genoten van het contact met hun ou-
ders/verzorgers. Het was een bijzondere ervaring om 
workshops te mogen organiseren en daar deel van uit te 
mogen maken. Met de opleiding tot Suzuki-docent is voor 
mij een heel bijzondere deur open gegaan naar een totaal 
andere benadering van muziekonderwijs. Ik hoop dat ik 
dat voldoende heb door kunnen geven aan mijn leerlin-
gen. Het Suzuki-nieuws heb ik ook met heel veel plezier 
geredigeerd.

Tot slot, wil ik mijn waardering uitspreken naar mijn Su-
zuki-collega’s voor hun contact en samenwerking. Ik wil 
iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen!

Olga Hamer (Nijmegen)

In deze Camper gaat Olga mét Roelof, 3 honden, 2 cello’s én na-
tuurlijk haar viool de wijde wereld in! Te beginnen in Afrika.....
Veel geluk Olga!

Vioolga gaat stoppen

Op 25 en 26 mei j.l. hebben er bij Johannes Lievaart (Utrecht) 
Suzuki vioolexamens plaatsgevonden. Hier de resultaten:

Level 1
Lodewike van der Steen, Geldermalsen
Martine Littel, Tilburg/Best Oirschot

Els Goossens, Amsterdam
Mark Zandstra, Alkmaar

Elma Novak, Opmeer

Level 2
Tamara Cano Villares, Girona, Spanje

Level 3
Ans van Valkenburg, Almere/Utrecht

Inki Varga, Ijsselstein

Van harte gefeliciteerd met jullie behaalde examens!
Veel succes bij de voorbereidingen voor het volgende!

Examenresultaten Suzuki Viool Opleiding
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Van de voorzitter
Deze zomereditie van het Suzuki Nieuws staat in het teken 
van de “16th Suzuki Method World Convention”, met als  
ondertitel  “Childrens music will bring the world together”.  
Het logo, speciaal voor deze gelegenheid ontworpen, heet 
“Tutty” (afkomstig van de muziekterm “tutti”). Een vrolijk 
wolkje dat naar je toe komt en je uitnodigt om allemaal samen 
mee te spelen! 

Ik was samen met mijn dochter Robin in de gelegenheid om 
erbij te zijn en inderdaad, de muziek van de kinderen, groot 
èn klein, kwam hier samen en vormde een prachtige regenboog. 
Letterlijk en figuurlijk! 

Geniet van de verhalen en ervaringen die u verderop in dit 
Suzuki Nieuws kunt lezen. Wie weet inspireert het u. Zodra de 
locatie en datum van de volgende Conventie bekend is zullen we 
dit op onze website vermelden. 

Terug naar het hier en nu, gaat het dagelijkse leven gelukkig 
ook gewoon door. In een nooit eindigende cyclus van begin en 
einde, afscheid nemen en aan iets nieuws beginnen. Net als 
het instuderen van liedjes/muziekstukken. Muziekscholen die 
opgeheven zijn of worden en waarvan de docenten toch doorgaan 
in een andere constructie; samen of “solo”. 

Soms is een mens toe aan iets héél anders, zoals Olga Hamer. 
Namens het bestuur wens ik haar een onvergetelijke “reis om de 
wereld” toe! Dat de muziek je, waar je ook bent, als een vriend mag 
vergezellen en er eenvoudigweg van mag genieten. Dank je wel 
voor alle toewijding, bevlogenheid. Zowel voor de vioollessen, 
je bijdrage aan workshops als je jarenlange onvermoeibare inzet 
voor het Suzuki Nieuws! 

Dat brengt mij bij alle andere Suzukidocenten in Nederland. 
Ook voor jullie dank voor alle inzet afgelopen seizoen, soms 
onder moeilijke omstandigheden. De overdracht van jullie 
kennis en kunde is niet in materiële zin uit te drukken en als 
zodanig van onschatbare waarde.

Hetzelfde geldt voor de Teacher Trainers (opleiders tot 
Suzuki docent), die in Nederland opleidingen geven voor 
de instrumenten cello, piano, viool, dwarsfluit. Ook voor 
jullie: dank voor zo heel veel “liefde-werk-oud-papier” en alle 
inspanningen om de Suzuki Methode samen met alle docenten 
gestalte te geven!

Dit alles met hulp van toegewijde ouders en anderen die 
onbezoldigd hun tijd en werk in bijvoorbeeld de redactie van dit 
Suzuki Nieuws of het bestuurswerk stoppen. Ook dit alles bij 
elkaar is “Tutty”. Dank daarvoor.

Het einde van alweer een schooljaar nadert met rasse schreden. 
Of je nu kunt genieten van welverdiende rust, òf je juist de 
vakantie gebruikt om het nieuwe seizoen voor te bereiden, 
namens het bestuur wens ik iedereen een goede vakantie met 
héél veel mooi weer en rust door ontspanning en/of inspanning.

Voor de kinderen (zoals ik afgelopen weekend heb mogen 
meemaken tijdens een mooi concert in Bodegraven): speel de 
sterren van de hemel, ook en vooral in de zomervakantie, want 
dan mag je lekker laat naar bed! 

Namens het bestuur,
Esther van Eijk (voorzitter SVN)

Olga!
Dank voor alle 

jaren van inzet en werk 
voor het Suzuki Nieuws
Het SVN-bestuur en je 
collega’s wensen je heel  

veel plezier op je  
wereldreis!
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Motto: ‘The World will be One, Joined Together by Children 
Making Music.”
Data: woensdag 27 maart - zondag 31 maart 2013.
Deelnemers: rond de 5.400 deelnemers uit 35 verschillende 
landen.
Lessen voor: viool, altviool, cello, contrabas, fluit, gitaar, piano, 
zang.
Suzukidocenten en -leerlingen uit Nederland, die de conferentie 
bezocht hebben: Johannes Lievaart (teacher trainer viool), 
Stieneke Voorhoeve Poot (docent viool), Liesbeth Bloemsaat-
Voerknecht (docent viool/altviool), Marion Geskus (docent fluit), 
Eline Loos (fluitleerling van Liesbeth van der Blom en dochter van 
Marion Geskus), Liesbeth van der Blom (docent fluit), Robin van 
Eijk (vioolleerling) met moeder Esther van Eijk (SVN voorzitter).

Je zou er een heel werkstuk over kunnen schrijven, wat er mooi, 
bijzonder en leerzaam was bij de Suzuki Wereld Conferentie 
in Japan: Van verschillende collega’s heb ik verslagen mogen 
ontvangen. Dank voor jullie tijd en inzet! Fijn, dat we zo met 
elkaar een gemêleerd beeld kunnen schetsen van wat voor ons 
cadeautjes waren! 

Wat zou het mooi zijn als er bij een volgende wereldconferentie 
(om de vier jaar op wisselende locaties) nog meer mensen uit 
Nederland waren. Het kost weliswaar veel geld, maar je wordt er 
altijd rijkelijk voor beloond, als je jezelf open stelt voor nieuws. 
Met de energie die we in Japan opgedaan hebben, kunnen we allen 
jaren verder!

Een tip, zeker voor de docenten die niet alle levels doorlopen 
hebben: Als je geen opleiding meer doet (om wat voor reden 
dan ook), ga dan alsjeblieft op pad en bezoek workshops en 
conferenties! Japan is natuurlijk wel een dure onderneming 
geweest, maar de aankondigingen van veel dichterbij komen 
vaak genoeg langs in het Suzukinieuws en op de SVN-website: 
denk aan de workshops en conferenties in Retie, Bryanston, 
Berlijn, Remscheid: altijd zijn er mogelijkheden, om als docent te 
observeren bij grote Suzuki pedagogen. Je leert er altijd iets, en 
al zou het maar zijn, open minded te blijven en nieuwe dingen 
van anderen aan te nemen, bescheiden te blijven en je kennis en 
ervaring met anderen te delen!

Toen ik de aankondiging over de 16de Suzuki Wereld Conven-
tie die in Matsumoto (Japan) zou gaan plaatsvinden in het Su-
zuki Nieuws las, kon ik maar aan één ding denken: daar zou ik 
ontzettend graag naartoe willen gaan!

Een wereldconventie in Matsumoto, waar ooit Shinichi Suzuki 
zelf de methode ontwikkelde, hoe bijzonder zou het zijn om 
daar naar toe te gaan. 

En bijzonder was het;
De vliegreis, de hotels, het openingsconcert waar de Japanse 
prinses aanwezig was, de fluitklas van mijn dwarsfluitleerling 
Eline met docente Kelly Williamson, het geweldige slotconcert, 
en vooral ook het samen muziek maken met leerlingen en docen-
ten vanuit de hele wereld!

De fluitklassen van Dhr. Takahashi maakten zeer veel indruk. 
Toshio Takahashi heeft samen met de Franse fluitist Marcel 
Moyse de Suzuki dwarsfluitboeken ontwikkelt. Van onze Tea-
cher Trainer Anke van der Bijl hadden we al veel over hem ge-
hoord. Om hem daar te ontmoeten was heel speciaal voor mij. 
Ondanks zijn ernstige ziekte en zijn leeftijd gaf hij les en leidde 
hij vol enthousiasme de gezamenlijke groepslessen. 

De allereerste les met hem en collega’s fluitdocenten was een er-
varing. Er heerste een mooie ingetogen sfeer, iedereen luisterde 
met veel aandacht. 

Gewoon op een eenvoudig cassette bandje liet hij ons het “Ave 
Maria” van Franz Schubert horen, gespeeld door violist Mischa 
Elmann. (Het duurde even voordat hij bij het begin van het stuk 
was, steeds “heen en weer” spoelen). Een opname uit de jaren 20 
van de vorige eeuw. Het was dezelfde muziek als waar Shinichi 
Suzuki naar luisterde. Als deze muziek ons niet “beroerde”, dan 
was daar de deur …
We moesten ons ogen dicht doen, en genieten van de muziek. 
Zo bijzonder en zo ontroerend. “This is the beginning of the 
Suzuki Method” zei Takahashi na afloop.

Toshio Takahashi liet ons nog meer muziekfragmenten horen. 
Bijvoorbeeld het fluitstuk “Hungarian Pastoral Fantasy”, van 
Franz Doppler. Daar luisterde hij naar toen hij 18 of 19 jaar was. 
Toen hij dit hoorde wilde hij fluitist worden! Hij studeerde 12 
uur per dag! Al luisterend en spelend leerde hij dit stuk kennen. 
Verder zei hij: “Forte is human voice. Piano is angels voice, Rest 
is Gods voice”. Echt prachtig! Weer veel geleerd van alle tips en 

Belevenissen Suzuki Wereld Conventie

16de Suzuki wereld conferentie, MatSuMoto Japan

Liesbeth van der Blom
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aanwijzingen over de interpretatie van muziek en het dwarsfluit-
spelen van Toshio Takahashi. Ik zou hem graag nog eens willen 
ontmoeten!
 
Liesbeth van der Blom, Suzuki dwarsfluitdocente Muziekschool 
Heemskerk.

Japan!!! 
Maart/April 2013 

Zondag 24 maart vertrok ik met Liesbeth, mijn fluitjuf Liesbeth 
van der Blom en mama naar Japan. De reis was erg lang. We vlo-
gen met Finnair, dus moesten we overstappen in Helsinki. Na de 
reis sliepen we een nacht vlakbij Narita airport. Hier hebben we 
nog een hele mooie tempel bezocht. Het was jammer dat we zo 
moe waren, we waren allemaal in slaap gevallen en toen we bij de 
tempel kwamen werd het al donker. De 1e nacht erg veel last van 
de jetlag. We waren om 01.00 klaarwakker. 

De volgende dag gingen we met een bus naar Matsumoto, die 
haalde ons bij het vliegveld op. We zagen al veel mensen met vi-
olen en fluiten rondlopen. Het was 5 uur rijden. Maar we maak-
ten leuke stops en we hebben veel kersenbloesem gezien. Toen 
we aankwamen waren we nog erg moe, maar ik sliep een stuk 
beter. De hotelkamer was erg klein, dus we hebben alles moeten 
verbouwen en ik sliep op de spleet. Maar het was wel een mooie 
plek. We zaten dicht bij de conventie. Er reed de hele dag door 
een busje langs alle plekken waar we les hadden. 

Op dinsdag gingen we inschrijven. Dat was allemaal heel goed 
geregeld. We kregen een leuke tas met allemaal informatie en 
onze badge voor de komende dagen. In de middag was er een 
welkomstfeest geregeld bij het kasteel, Matsumoto castle. Dit is 
het oudste kasteel in Japan. Ik ging met mama naar binnen. Wat 
was het druk daar. Iedereen moest slofjes aandoen en je ging 
voetje voor voetje door het kasteel. 

De dag erna was het openingsconcert. Het was echt heel gaaf 
met alle instrumenten tegelijk. Met zoveel tegelijk had ik nog 
nooit gespeeld. De prinses van Japan was er om de conventie te 
openen, dat was heel bijzonder. 

Mijn lessen werden gegeven door Kelly Williamson (uit Ca-
nada). Ze was erg aardig en de lessen waren erg leerzaam. 
Zo grappig, dat het gewoon lukte met de taal. Een jongen uit 

Nieuw-Zeeland hielp met het vertalen van het Japans. Ik snapte 
het meeste wel en anders was Liesbeth of mama wel in de buurt 
om te helpen. Ook hadden we elke dag groepslessen van meneer 
Takahashi. Hij heeft de Suzuki methode ontwikkeld voor fluit, 
erg bijzonder dus. Hij is al heel oud. 

De groepsles was heel leerzaam en je kon voelen hoe leuk meneer 
Takahachi het vond met de grote groep fluiten. Het afsluitings-
concert was ook heel bijzonder. Met de fluitgroep speelden we 
deel 3 van Cimarosa. Met ongeveer 30 de 1e stem en 30 de 2e 
stem. Dat was heel leuk om te doen in die grote zaal en met zo-
veel publiek. Daarna Carnival van Venetië van Genin, met een 
variatie die ik nog niet kon. En die vond ik zo leuk dat we hem 
thuis meteen gingen oefenen! 

Eline Loos (en Marion Geskus)
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Als een van de weinige home stay optanten logeerde ik in 
een typisch Japans traditionaeel huis, met vele schuifdeuren, 
een centrale kamer waar ik als gast mocht slapen met een 
bloemschikking volgens de traditie, een verhoging bij de 
voordeur waar alle schoenen stonden en ook mijn schoenen uit 
moesten en gewisseld door slippers (als je naar de WC - met 
verwarmde WC-bril, o heerlijkheid - ging moest je weer andere 
slippers aan, en wee je gebeente als je met de WC slippers de 
gang in liep!), een heet bad van 43 graden voor alle bewoners, 
waar je pas in mocht nadat je je eerst helemaal schoongeboend 
had en je vervolgens met een soort steelpannetje afgespoeld had 
en... ik volgde elke dag net als alle Japanners, het nieuws over de
stand van zaken aangaande de Sakura (de kersenbloei)- heel 
belangrijk in de ogen van alle Japanners! 

Sakura kende ik wel als een van de zeer weinig woorden Japans 
- het was het lievelingsliedje van Dokter Suzuki. Sakura is het 
eerste woord dat Japanse kinderen leren schrijven, met lastige 
karakters. Ook is het het eerste liedje dat ze op school leren 

zingen en ik had ergens een prachtige tweestemmige versie 
gevonden en die speel ik al meer dan 30 jaar met leerlingen als 
een van de eerste samenspel stukken.

We hadden vroeger in onze tuin in Amersfoort een Japanse 
Kers - een boom met een beetje groen afgevende stof in de bast, 
en toen ik klein was, droeg ik elk voorjaar wel een paar keer de 
trosjes roze bloesem in mijn haar en om mijn oren.

Dus zodra ik geland was zocht ik het landschap af op zoek naar 
die roze bloesem. Ik zag wel veel met witte bloesem getooide 
bomen, terwijl ik met hoge snelheid richting Tokyo raasde, maar 
geen roze!

In Matsumoto wachtte mijn familie me bij de kaartjes automaat 
op met een prachtige tekening van een grote Nederlandse vlag 
met mijn naam erop. De moeder kon een beetje engels, oma en 
12-jarige dochterlief, Yumi, absoluut niet.

In Matsumoto was het als in een Zwitsers dorp: links zag je de 
hoge en besneeuwde bergketen die zo vaak op de tekeningen 

SAKURA Stieneke Voorhoeve-Poot

Op onze laatste dag in Matsumoto was het een stuk rustiger in 
de stad. In de ochtend hebben we de fietsen van het hotel geleend 
en zijn naar het huis van meneer Suzuki gefietst, helaas was dit 
gesloten, dat was erg jammer. 

Na de conventie gingen we nog naar Tokyo. Daar sliepen 
we in het Hilton! Dat was ook leuk een keer mee te ma-
ken. Op de 26e verdieping en ik sliep pal naast het raam. 
Wat een mooi uitzicht. Jammer dat het in het begin zo re-
gende in Tokyo. We zijn daarom met bustours meege-

gaan. Hierdoor hebben we nog heel veel van de stad gezien.  

De terugreis was weer erg lang, we vlogen de hele tijd in de dag, 
dus ik heb veel films gekeken. We kwamen vrijdagavond weer 
aan op Schiphol en daar stonden papa en mijn broer en de fa-
milie van Liesbeth ons weer op te wachten. Dan is het ook weer 
leuk om thuis te zijn.

Eline Loos (11 jaar) fluitleerling van Liesbeth van der Blom en 
dochter van fluitdocente Marion Geskus
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van Shinichi Suzuki te bewonderen is, rechts was een meer 
glooiend landschap. Er waren narcissen uit, en wat bloesem. 
Kersenbloesem? “Eh.. Sakura??” “Nononono, not yet…”

Op andere plekken van Japan was de bloesem al uit of zelfs door 
de boze Sakura regen uitgevallen. Iedereen hoopte op de Sakura 
SNEEUW, en die maakte ik niet in Matsumoto, noch in Tokyo 
mee, maar in een klein plaatsje 45 minuten naar het westen:
daar zat iedereen op grote blauwe zeilen midden op het dorpsplein 
vol kersenbloesembomen, en smikkelde van doorgaans gezonde 
snacks; adukibonen maar dan gezoet, fruit, etc, en… als er een 
zuchtje wind kwam, dwarrelden de blaadjes naar beneden: de 
Sakura SNEEUW! 

Er was geen gelukkiger mens op het plein daar dan ik: ik beleefde 
een echt Japanse ervaring. Ik had in 10 dagen alle stadia van de 
Sakura meegemaakt, en iedereen sprak er over.

Maar: de bloesem was …WIT! En veelal enkele bloemblaadjes, 
niet de overvloedige bloei die wij kennen. Teruggekomen in 
Nederland moest alle bloesem nog beginnen - en wat heb ik dit 
jaar van de bloesem van de Nederlandse Japanse kers genoten!
En natuurlijk gelijk met mijn boek 4 leerlingen Sakura gespeeld! 

Stieneke Voorhoeve-Poot, viooldocente in Den Haag.

Allemaal cadeautjes in Matsumoto Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht

Groepslessen in Matsumoto: 
niet groot, maar gigantisch groot!

Iemand als Koen Rens uit België kan als de beste grote 
groepslessen leiden met leerlingen van alle niveau’s door elkaar 
(80 of 100 zijn geen enkel probleem!), maar in Matsumoto 
waren de groepslessen na de middagpauze megagroot: ik kon ze 
niet eens tellen al die kinderen, maar zo rond de 1000 waren 
het er zeker. Ook dat kon hij gewoon aan. Heel opvallend was 
de vaardigheid van sommige docenten om ondanks enorme 
niveauverschillen van de leerlingen een thematische lijn te 
spannen en iedereen erbij te betrekken. Docenten die dit briljant 
demonstreerden: zoals gezegd Koen Rens, verder Brian Lewis, 
Christophe Bossuat, Y. Nakamura en als jongste van allen Nick 
Kendall.

Kendall (kleinzoon van de Amerikaanse Suzuki pionier John 
Kendall) deed dit bijvoorbeeld met Twinkle via boek 2 en 4 

stukken naar Fiocco’s Allegro uit boek 6. Het betekende dat hij 
een tijd lang met slechts 200 leerlingen werkte, terwijl de andere 
800 zaten en keken (en ook wel kletsten, dat houd je niet tegen en 
is dan ook niet erg). Dan weer kon iedereen meedoen als er een 
eenvoudigere oefening gedaan werd om iets moeilijks in Fiocco 
stap voor stap voor te bereiden. Magnifiek was, hoe hij temidden 
van al die kinderen zelf voorspeelde en met grootse gebaren het 
principe van dynamiek op eenvoudige wijze wist over te brengen. 
Hij zong hierbij als een operazanger, tot grote hilariteit van de 
kinderen, zonder dat hij zelf voor aap stond: ‘Mamma mia!’.

Belangrijkste oneliner in deze les: ‘No two notes are the same’. 
Om te demonstreren wat hij bedoelde, speelde hij zelf lange 
passages van Fiocco’s Allegro in twee versies voor: een keurige, 
metronomische met allemaal dezelfde noten (ook heel knap 
hoor) en een met ook nog eens kleine verschillen, accenten en 
verlengingen: Dit maakte alles duidelijk! Mijn teacher trainer 
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Impressies van masterclasses met Brian Lewis

Er waren uiteraard niet alleen weergaloos spelende kinderen in 
Japan. Juist de moeilijke gevallen zijn interessant. Zo woonde 
ik bijvoorbeeld een masterclass van Brian Lewis (Texas 
University) bij waarin een stugge Japanse jongen een in principe 
veel te moeilijke fuga, de Chaconne uit Sonate 1, g-klein, van 
Bach volledig bloedloos speelde en het stuk volledig technisch 
en levenloos weergaf. Hoe pik je hier iets zinvols uit? Ik dacht: 
“Het eerste, wat deze jongen zou moeten begrijpen is, waar 
de belangrijke accoorden liggen, waar een muzikale frase 
heenloopt… wat is begeleiding en wat is melodie? Maar tjee, hoe 
kun je hier op een positieve manier iets mee beginnen. Wat een 
werk aan van alles! Zijn snaarwisselingen waren hard en hoekig, 
accoorden vals, een grote hoop noten en tonen bij elkaar, zonder 
enige lijn. Lewis (wat een docent en violist!) pikte er precies uit, 
wat ik hoopte. Hij nam met hem de accoorden in rustig tempo 
door en maakte daardoor de schoonheid van alle samenklanken, 
die slechts verbonden zijn door wat ‘notengekabbel’ ertussen, 
duidelijk. Bovendien liet hij hem ‘warmer’ en ‘vriendelijker’ 
strijken. Wat een ‘fuga’ was, nee dat wist de Japanse jongen 
niet… ook Japanse Suzukidocenten laten dus kennelijk af en 
toe steken vallen… Striking! Maar na Lewis’ uitleg en het werk 
door de melodische stemmen heen, klonk het werk al een stuk 
organischer en levendiger! 

Ook zonder student is Brian Lewis briljant

En wat deed Brian Lewis, toen op een ochtend een van zijn 
masterclass studenten niet op kwam dagen? De tijd nuttig 
besteden en het stuk dat op het programma stond, Kreislers 
Praeludium and Allegro, zelf voorspelen en er allerhand 
didactische en muzikale punten aan demonstreren. 
   Zo hield hij zich bij het Praeludium uitgebreid bezig met wat 
hij ‘Harmonic Rhythm’ noemde. De viool speelt hier immers 
alleen kwartnoten, heel veel verschillende E-noten en af en toe 
een andere! Maak daar als violist maar iets sprekends van! Waar 
zijn hier de noten met een beetje meer inkt? De oplossing ligt in 
de pianopartij. De piano met zijn deels lang liggende accoorden 
heeft als enige ritmische patronen. En daar moet de viool bij 
aansluiten: ‘Harmonic Rhythm’! Een weergaloze les, Lewis wist 
met minimale middelen grootse effecten te weeg te brengen in 
dit stuk, dat door zo velen doorgeharkt wordt!

Jan Matthiesen zegt altijd: “Kijk maar in je bladmuziek, al 
die zestienden lijken op het eerste gezicht wel hetzelfde, maar 
die ene noot heeft net iets meer inkt gekregen, dan die andere 
zestienden!”
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   Ook het Allegro bleek meer te zijn dan een verzameling 
lastige noten: Brian Lewis demonstreerde hoe dit stuk vol 
zit met ingewikkelde veranderingen van allerhande  soorten 
streektechnieken en accoorden, een keer met moeilijkheden in 
de linker hand, dan weer in de rechterhand. Dit samen maakte 
het stuk interessant en boeiend en deed het besef bij menigeen 
rijzen, dat je dat niet zo even door kunt fiedelen. Om het mooi 
te maken, heb je een dieper begrip nodig, maar dan… o dan!!

Nieuwe noten van Koji Toyoda

Zeer bijzonder vond ik het om lessen en masterclasses te zien van 
Suzuki’s inmiddels 80-jarige ‘pleegzoon’ en leerling Koji Toyoda, 
die als violist zelf lange tijd verbonden is geweest aan de Berliner 
Rundfunk Symphonie Orchester en nog steeds de president 
van de ISA is. Hij heeft ook heel veel lesmateriaal ontwikkeld. 
Hoogtepunt dat hij aan ons met twee jeugdige leerlingen 
presenteerde was zijn tweede vioolstem bij het beroemde 
vioolconcert van Mendelssohn. Want het is weliswaar leuk en 
spannend om zo’n mooi vioolconcert te spelen, maar wie heeft 
er nu dagelijks een orkest of een toppianist als begeleiding ter 
beschikking? Met de tweede vioolstem erbij kun je het stuk toch 

meerstemmig tot leven wekken en gewoon met je vrienden samen 
uitvoeren. (Voor Kreislers Praeludium en Allegro heeft hij 
trouwens ook een tweede vioolstem geschreven). Hier op de foto 
laat hij twee van zijn leerlingen beide stemmen demonstreren. 
Alles met bescheidenheid en integriteit, zoals meer Japanners 
aan de dag leggen. 

Ontmoetingen met collega’s

Wat van allergrootst belang is, en wat steeds weer een verrassing 
is: wie leer je allemaal kennen op zo’n conferentie, en wie komt er 
die je al kent? Ik zelf heb natuurlijk, door mijn Suzukiopleiding 
in Duitsland en Denemarken en bezoeken van vele workshops 
en congressen al de nodige waardevolle mensen ontmoet en hier 
waren we weer (in andere samenstelling) bij elkaar. Hierdoor 
was het een echt feest in Japan: Duitse en Japans-Duitse collega’s, 
mijn Deense teacher trainer, mensen van de altvioolopleiding 
uit Engeland en nieuwe gezichten uit allerhande landen. Onder 
andere een cellodocente uit Seattle met wie ik steeds weer ‘aha-
momenten’ had en gemeenschappelijke interesses bleek te delen.

Iedereen bezocht lessen en masterclasses die hij of zij interessant 
vond gedurende de dag, ’s avonds na het concert gingen we met 
elkaar eten en konden alle ervaringen uitgewisselen: ‘Zorg dat je 
morgen de grote groepsles ziet: Nicolas Kendall staat ervoor’. En 
Brian Lewis: ‘Had ik ook nog nooit van gehoord, maar die moet 
je meegemaakt hebben’.
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Leren van de oude generatie

Van onschatbare waarde is ook de ontmoeting geweest met een 
oude meneer, een Japanner, die zelf de teacher training bij Suzuki 
in huis gevolgd heeft. Hij was cellodocent: Goichi Yoshikawa. 
Hij heeft mogelijk gemaakt dat we met z’n tienen, ondanks dat 
het huis officieel zondags gesloten was, toch met hem Suzuki’s 
huis, dat nu museum is, in konden. Hij heeft ons rondgeleid en 
honderuit verteld. Onder andere, dat er bij Suzuki altijd een 
goede atmosfeer hing. Er werd keihard gewerkt, met Japanse 
discipline, maar lachen was ‘verplicht onderdeel’ en samen eten 
en drinken en spelletjes doen. Een daarvan laat hij ons hier zien: 
sojabonen (hier steentjes) met eetstokjes oppakken en zo snel 
mogelijk even verderop op een rijtje leggen: voor fijne motoriek 
en vingerflexibiliteit van de strijkhand! 

Suzuki’s graf

Heel dankbaar ben ik mijn Japanse collega’s, dat we 
maandagochtend, nadat duizenden mensen alweer op weg 
naar huis waren, Suzuki’s graf bezocht hebben. Zonder Goichi 
Yoshikawa en de twee Japans-Duitse collega’s, Yoko Hoshino 
(Berlijn) en Masako Saki-Hersen (Bamberg) zouden we niet 
geweten hebben, waar het is en zouden we ook niet op het idee 
gekomen zijn erheen te gaan. We zijn er met een aantal taxi’s 
heengereden. Serene stilte en inkeer. Yoko en Masako hadden 
de dag ervoor water en poetsdoekjes gekocht, iedereen mocht 
een beetje van het zwarte marmer van de grafsteen afvegen, 
tot het hele monument weer glimde.  Dit was een van de meest 
waardevolle momenten: hoe Japanners met hun doden omgaan.
 De volgende twee citaten op Suzuki’s graf kende ik 
uiteraard, maar hier op deze plek hadden ze ineens nog meer 
betekenis: “Where love is deep, much can be accomplished” en 
“Man is son of his environment”: Wij als ouders, verzorgers, 
pedagogen maken daar deel van uit! Wat een geschenk! 

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht, viool- en altviooldocente in  
Den Haag
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Als je kunt, volg je hart! Na jaren van uitstel en 
verontschuldigingen, heb ik eindelijk de grote stap gezet. 
In Nederland zijn er geen Teacher Trainers Guitar. Wel in 
Amerika, Noorwegen en Italië. Dat laatste land zou het worden. 
Vrijdag 10 mei 2013, 5 maanden na het eerste contact, was de 
beste mogelijkheid voor een ontmoeting met Elio Galvagno.

In m’n hotelkamer aangekomen eerst maar eens de gitaar uit 
de koffer gehaald: heerlijk ontspannen muziek maken na een 
toch wel enerverende reis van 10 uur. Maar dan verder; ik weet 
nog niets van het programma. Elio Galvagno komt naar het 
hotel en weet me gerust te stellen. Hij zegt: “Wees kalm en heb 
vertrouwen, morgen kom ik je halen”.

En inderdaad, de volgende dag brengt hij me naar zijn school. 
Wat een fijne plek voor een Suzuki Muziekschool! Het is 
een oud gebouw in Saluzzo-Turijn, met op de achtergrond de 
besneeuwde berg Monviso.

Hier moet ik auditie doen en ja, dat is reuze spannend: ik 
bewonder al die kinderen die keer op keer hun solostuk 
voorspelen. Maar Elio is gelukkig een prettige en geduldige 
leraar. Afijn, na het voorspelen volgt het motivatiegesprek. En 
dan het groene licht om echt te starten met de opleiding! 

Vanaf 15.00 uur komen zo’n 25 gitaardocenten uit Europa bij 
elkaar. Wauw, dat is een warm bad. De voertaal zou Engels 
zijn, maar dat bleek geen stand te houden. De meeste Italiaanse, 
Spaanse en Franse collega’s spreken wel Italiaans… Gelukkig 
hebben we één taal gemeen: gitaarmuziek. 

Het wordt een intensieve cursus, met als hoogtepunt de 
Twinkle-les. Spelen, zingen, stampen, 1e, 2e, 3e stem, alles door 

elkaar. Weer blijkt dat het eerste stuk van het eerste boek zó veel 
te bieden heeft!

Moe maar voldaan reis ik terug naar huis. Een lange weg zal er te 
gaan zijn, maar de eerste stap is gezet: Op naar een volwaardige 
gitaarafdeling van Suzuki Muziekschool Amersfoort. Voorlopig 
geniet ik echter van het proces en dat is vast wat Shinichi Suzuki 
bedoelde. Want, zoals Elio ons vertelde: niet alleen alle kinderen 
kunnen leren, maar ook alle ouders en alle leraren. Waar een wil 
is, is een weg!

Drieëtte Reesinck, Amersfoort
www.zonate.nl

Suzuki Gitaar in Amersfoort!

Dit is de mat waar de jonge Suzuki violisten op kunnen staan 
wanneer ze beginnen met viool spelen. De mat is geel van kleur, 
heeft meerdere voeten standen [ruststand en speelstand] en ziet 
er vrolijk uit. De bekende ritmes staan er op, zodat de leerlingen 
deze voortdurend zien, heel leerzaam. Ik gebruik ze sinds kort 
in de kleuterklas en ze zijn een groot succes: de kinderen vinden 
ze erg leuk. De mat ligt stabiel op de vloer, kan dus niet [weg]
glijden, ook dat is erg prettig.
Prijs: € 16,95 voor leden en € 21 voor niet-leden.
De Twinkle matten zijn sinds enige tijd  verkrijgbaar in de SVN 
Suzuki Winkel. 

Ze zijn er in drie maten: small/medium/large.
Een aanbeveling om eens uit te proberen!

Rita Rouw, Suzuki docente Strijkersstudio Groningen

De Twinkle mat
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Van één pianodag werden er twee! (Alyssa, Scott en Tonji Cheung)

Graag willen we namens Alyssa, onze dochter van 5 jaar, zeg-
gen dat het Groninger Pianofestival een enorm geslaagd week-
end was! Zoiets zou jaarlijks georganiseerd moeten worden. 
Allemaal nieuwe vriendinnetjes gemaakt in deze twee dagen, 
ja twee hele dagen, terwijl we getekend hadden voor eentje. 
Hieronder vindt u een verslag en een paar tips die we zelf nut-
tig vinden. Ook willen we de organisatie en alle docenten heel 
erg bedanken, maar in het bijzonder juf Joëlle, meester Martin, 
juf Clara, juf Mies en juf Barbara. Overigens, Alyssa heeft 
wekelijks pianoles van juf Heleen Verleur, bij de kunstlinie in 
Almere. 

De reis 

Alyssa keek al een hele week uit om lekker twee nachtjes in een 
hotel te slapen, vlakbij Groningen. Donderdag 28 maart was 
het dan zover. Na school, een lekkere zwemles, en nadat papa 
van zijn werk terugkwam, vertrokken de Cheungs naar het 
koude noorden. De eerste stop was bij de Mc Drive voor een 
ongezond avondmaal, maar normaal eten we heel gezond. Ver-
volgens ruim anderhalf uur in de auto van Almere naar Roden, 
de plaats van het hotel. Natuurlijk leuke kinderliedjes opgezet, 
maar ook even de Suzuki CD.  

Aangekomen bij het hotel, inchecken, uitpakken, en Alyssa 
gereedmaken om naar bed te gaan. Eerst zelf een stukje lezen 
uit de nieuwste editie van de Pipa Panda, waarna mama het 
verhaal over de jaguar heeft voorgelezen. Welterusten!  

Dag 1 

Om 10 uur ‘s ochtends melden we ons aan de balie van de 
Stedelijke Muziekschool aan de Sint Jansstraat in Groningen. 
Het zou een spannende dag worden voor Alyssa. Spannend 
om kennis te maken met nieuwe juffen en meesters, maar ook 
met Mikaela haar ‘partner in crime’, waarmee ze samen de ‘Ar-
meense Vuurdans’ zou gaan spelen. Kopje thee drinken en een 
lekker stukje chocolade cake eten in de kantine en nog eventjes 
spelen in de speelhoek. Na de opening in de grote zaal door juf 
Clara en juf Joëlle, gingen alle 35-40 kinderen naar de verschil-
lende lokalen. Het was een enorme zoektocht door het gebouw, 
dat eigenlijk uit drie gebouwen bestond. Alyssa was ingedeeld 
bij juf Clara voor de individuele les. Ze was al snel vertrouwd 
geraakt aan juf Clara en ze heeft geleerd dat zowel bij het liedje 
‘Short Story’ als bij ‘Happy Farmer’ ze minder gehaast moest 
spelen. De volgende les was van meester Martin. Daar zou ze 
samen met Mikaela de ensembleles doen, maar… Mikaela was 
er niet. Iets is misgegaan in de communicatie waardoor Mika-

ela dacht, dat ze op zaterdag was ingedeeld, bleek achteraf. Na 
wat minuten wachten werd er besloten om gewoon te oefenen 
met verschillende liedjes. Alyssa vond het hartstikke gezellig 
bij meester Martin en ze vertelde trots dat ze pannenkoeken 
mocht eten ’s avonds en zelfs zelf mocht betalen. 

Tijd voor de lunchpauze, waarna een bezoekje werd gebracht 
aan de organist in het Pelster Gasthuis, om uit te zoeken hoe 
een orgel in elkaar stak. Omdat het allemaal zo spannend 
klonk in de kerkzaal, waar weleens vleermuizen komen, besloot 
Alyssa om het orgel maar niet te bespelen. Na deze orgelwork-
shop, terug naar de muziekschool voor de groepsles, repetitie 
en slotconcert dat om 5 uur ’s middags van start zou gaan.  

Juf Clara stelde voor dat Alyssa het lied ‘Ecosaisse’ zou spelen 
gespeeld op het slotconcert, als alternatief voor de Armeense 
Vuurdans. En dus heeft Alyssa de middag veel aandacht be-
steed aan dit lied. Zo goed geconcentreerd, zeker bij het repe-
teren in de grote zaal. Alyssa zag het wel zitten en, alhoewel 
Ecosaisse een vrolijk liedje is, tijdens het slotconcert zag je haar 
dan ook zo vrolijk lachen terwijl ze speelde. Ouders worden 
daar vrolijk van, al zeg ik het zelf. Het stuk werd afgesloten met 
een buiging. Aan het einde van de dag leek ze best wel moe. Ze 
was een klein beetje ziek en snotterig van zo’n lange dag. We 
twijfelden nog een beetje toen juf Joëlle en Clara voorstelden 
om ook op zaterdag te komen om samen te spelen met Mikaela. 
Maar Alyssa wilde het graag. En toevallig hadden we reeds 
voor twee nachten een hotel geboekt. De pannenkoekenboot 

Groninger Pianofestival voor Suzuki leerlingen
Vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 2013, Stedelijke Muziekschool Groningen
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was een groot succes! Terug naar het hotel, en we dachten dat 
half negen een goed moment was om naar bed te gaan voor een 
meisje van 5 jaar oud, maar mevrouw was het daar blijkbaar 
niet mee eens. Het werd kwart over tien. 

Dag 2 

Om 7 uur in de ochtend was Alyssa klaar wakker, wat hoogst 
ongebruikelijk was, als ze de vorige avond laat naar bed was 
gegaan. Met heel veel energie, sterker nog ze was al heel actief, 
deed ze haar mooie jurk weer aan. Het leek wel of een toverfee 
was langs geweest. Wederom om 10 uur bij de muziekschool 
aangemeld. Na de opening in de grote zaal heeft Alyssa lek-
ker een uurtje gespeeld in de speelhoek en KRO kindertijd 
gekeken, terwijl haar groepje naar de kerk gingen voor de orgel-
workshop.  

Daarna was er les met juf Mies, en gelukkig klikte het ook met-
een. Ze speelde heel goed, maar kon ook de dobbelsteen goed 
onder de tafel gooien! Het aantal ogen dat werd gegooid was 
het aantal keren dat een stukje herhaald moest worden. Van 
juf Mies heeft Alyssa geleerd dat ze de vingers meer bij/in het 
bos kan houden als ze in de boom moet klimmen (mooi beeld-
spraak om de vingers bij de zwarte toetsen te krijgen!)  

Dan was er de ensemble les met juf Barbara en Mikaela om 
het quatre mains stuk te oefenen, wat erg spannend was. Dat 
ging echt fantastisch! Echt super, met nog meer energie heeft 
ze de hele boel wakker geschud samen met Mikaela. Het aller-

moelijkste waar ze hard aan hebben gewerkt, was om ervoor te 
zorgen dat de twee dames allebei tegelijk startten. Tellen tot 3, 
tellen tot 4, wie geeft het aan enzovoort.  

Tijdens de lunchpauze had Alyssa meer aandacht voor spelen 
dan voor eten. Maar ach, dat hebben kinderen ook nodig. 

Vervolgens was er weer een lesje met meester Martin. Veel 
kinderen tijdens deze groepsles. Alyssa en Mikaela hadden het 
geluk om ‘bij het grote kampvuur in Armenië’ een bijzonder 
stukje muziek te spelen, “De Armeense Vuurdans”. Terwijl 
zij het stuk speelden, klapte iedereen mee bij het zogenaamde 
kampvuur. Bedankt meester Martin, dit was een groot suc-
ces! De meiden hebben zo extra goed geleerd om in de maat te 
blijven volgens mij. En sorry juf Clara, juf Barbare en juf Mies, 
maar Alyssa heeft meester Martin verkozen tot favoriete do-
cent, waarschijnlijk door het grote kampvuur!  

Repetitie en het concert in de grote zaal, was een groot spek-
takel. Alle kinderen hebben de hele dag gewerkt op de piano 
om ervoor te zorgen dat het slotconcert een groot succes zou 
worden. En dat is zeker gelukt. Het concept van allemaal qua-
tre mains stukken spelen, althans dat was mijn indruk, is niet 
alleen goed voor de oren van de ouders en familie, maar des 
te meer voor de kinderen. Dat prikkelt hen om goed samen te 
werken. Alyssa en Mikaela hebben de Armeense Vuurdans 
gespeeld dat tot ver buiten Armenië nog jaren na verteld zou 
worden bij elk kampvuur. 
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Nuttige tips tijdens het oefenen

Als ouders hebben we tijdens deze twee dagen best veel opgestoken over hoe om te gaan met jonge kinderen tijdens de les en het 
begeleiden thuis. Hieronder een paar tips die wij hebben opgepakt.  
  u Breng het speels en heb veel geduld, daar worden kinderen positief van. 
  u  Kinderen hebben goede oren. Alhoewel ik zelf niet muzikaal ben, zijn we in staat om te laten horen wanneer iets  
  goed klinkt, of wanneer iets erg fout klinkt. Kinderen mogen vertellen wat goed of niet goed is en het dan laten   
  horen. 
  u  Kinderen hebben vaak haast met spelen. Daarom: “We rennen niet door de gang, dus ook niet op de piano”. 
  u  Mooie vergelijkingen maken in de belevingswereld van jonge kinderen: 

   - Bij de Twinkles grote schepjes kleine schepjes > ‘maantjes en zonnetjes’

   - Vingers bij de zwarte toetsen ==> hou je vingers bij/in het bos als je in een boom klimt. het gedeelte   
   bij de zwarte toetsen is het bos. In de boom klimmen is een zwarte toets spelen.

Een hartelijke groet,

Scott en Tonji Cheung, ouders van Alyssa (5 jaar), pianoleerling van Heleen Verleur in Almere

door jonge kinderenEigen composities
Een rubriek om kinderen de gelegenheid te geven een eigengemaakt liedje te publiceren.  
Deze keer bijdragen van 2 leerlingen van Olga Hamer uit Nijmegen en 1 van een leerling van Liesbeth Bloemsaat-
Voerknecht in Den Haag.  
Heb jij ook al wel eens een eigen lied geschreven en wil je dat wel eens afgedrukt zien in de krant?  
Grijp nu je kans en stuur in: liesbeth@violeren.nl

	  
Eva	  Schiet	  (8)	  schrijft	  een	  
compositie	  voor	  het	  afsluitende	  
speeltuinconcert	  in	  Nijmegen.	  
Op	  dit	  concert	  worden	  een	  aantal	  
fiddle-‐	  en	  bluegrass-‐nummers	  
gespeeld.	  	  

Eva Schiet (8) schrijft een compositie voor het afsluitende speeltuinconcert in Nijmegen. 
Op dit concert worden een aantal fiddle- en bluegrassinummers gespeeld.

14  
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Nika	  Moussian	  (9)	  
uit	  Nijmegen	  had	  
een	  liedje	  in	  haar	  
hoofd	  wat	  veel	  
leek	  op	  een	  
volksliedje	  uit	  
Rusland.	  Haar	  
moeder	  heeft	  haar	  
geholpen	  dit	  op	  te	  
schrijven.	  
	  
	  

Nika Moussian (9) uit Nijmegen had een 
liedje in haar hoofd wat veel leek op een 
volksliedje uit Rusland. Haar moeder heeft 
haar geholpen dit op te schrijven.

	  
	  
	  
	  
	  

Nika	  Moussian	  (9)	  
uit	  Nijmegen	  had	  
een	  liedje	  in	  haar	  
hoofd	  wat	  veel	  
leek	  op	  een	  
volksliedje	  uit	  
Rusland.	  Haar	  
moeder	  heeft	  haar	  
geholpen	  dit	  op	  te	  
schrijven.	  
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Linde Lochtenberg (9 jaar)

6

Voor papa en mama

Mijn eerste composi�e

Viool



=================================Deadline voor het komende Suzuki Nieuws: 15 augustus 2013, liesbeth@violeren.nl16  

Carel de Pont (5) heeft erg zijn best gedaan op het oefenen en het inkleuren van de plaat

14  

Op 25 mei werd - alweer de vijfde - Suzuki Fluitdag gehouden, 
deze keer inde stad Utrecht.
40 Fluitisten uit Nederland en België hebben deelgenomen. 
Voor het eerst dit keer zijn ook “ kopstuk Kampioenschappen” 
gehouden. Een groot succes!  
De dag werd afgesloten met een spetterend concert.
Meer foto’s en films van workshop, kampioenschappen en con-
cert zijn te zien op www.fluitschool.nl.

Impressies van de Suzuki Fluitdag 2013
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European Suzuki Association
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European Teachers’ Convention 

one idea everyday 
listening  practicing 

teaching children 

to 5  
Teacher Trainers from all Instruments 
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Europees Centrum La Foresta vzw, BRUSSELS, Belgium 

Stichting HAJO MEYER VIOLEN heeft nog  
enige violen ter beschikking voor jonge talenten die toe zijn 
aan een ‘beter instrument’. Wie met vioolles begint, speelt de 
eerste jaren meestal niet op een ‘hele’ viool, maar op een ‘halve’ 
of nog kleiner. Dan komt het eerste grote instrument, vaak nog 
gehuurd, of van een neef of tante. Je vindt het leuk, je gaat vooruit 
en wilt graag verder. En dan komt de vraag: wordt het niet tijd 
voor een betere viool? Maar een viool kopen is een dure zaak. 
Niet iedereen heeft daar het geld voor liggen, en bovendien: hoe 
weet je zeker dat je ook nog verder wilt over een jaar of vier? 
Dat zijn twee redenen om liever eerst te huren of... te lenen!  
Stichting HAJO MEYER VIOLEN heeft een achttal 
goedklinkende moderne violen ter beschikking, waarvan de 
meeste door Hajo Meyer zelf gebouwd zijn. Die bieden wij in 
bruikleen aan, in nauwe samenwerking met de lerares of leraar 
(en met de ouders). 

Hoe werkt het?
Het is de bedoeling dat je al een tijdje vioolspeelt, zodanig dat je ‘aan 
een betere viool toe bent’. Is dit het geval en ben je geïnteresseerd, 
dan kun je contact opnemen met onze secretaris/coördinator 
Tiny Posch om een afspraak te maken voor een auditie in haar 

studio te Alkmaar. Je geeft hierbij een 
indruk van je niveau en motivatie. Als 
je geschikt geacht wordt, mag je een 
viool uitkiezen. Na ondertekening van 
een bruikleencontract  wordt de viool 
overgedragen.
De violen worden in het algemeen in 
bruikleen gegeven voor een periode 
van drie jaar. In de tussentijd wordt 
contact gehouden met de docent 
om regelmatig de vooruitgang te 
evalueren.

Wat staat er tegenover?
Eénmaal per jaar organiseren wij een samenspel/voorspeel-
bijeenkomst met alle spelers. Alle vioolbruikleners doen hier 
aan mee. Verder vragen wij een bescheiden bijdrage in de kosten 
van verzekering, jaarlijkse onderhoudsbeurt etc. (die de stichting 
regelt). 
Informatie
Tiny Posch: tel. 072-5646780
Email tinyposch@gmail.com of info@hajomeyerviolen.nl
Website http://www.hajomeyerviolen.nl

een profeSSionele viool in bruikleen
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Speelpagina

Emily Lochtengerg heeft dit spel getekend. Het hele gezin Lochtenberg heeft vioollessen  
van Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht, Den Haag.
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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 ver-
schijnt 1x per kwartaal (maart, juni, september en december). Copy instu-
ren als Word-document naar liesbeth@violeren.nl of naar adres:  
 L.M. Bloemsaat-Voerknecht
 Herenstraat 12 
 2511 EA Den Haag.
Foto’s en tekeningen als originele bestanden of gescand: 100% en 300 dpi.
Deadlines Suzuki Nieuws:  
Herstnummer:   15 augustus
Winternummer:   15 november
Voorjaarsnummer:  15 februari
Zomernummer:   15 mei
Redactie: Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
Grafische vormgeving: 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 financieel willen ondersteunen kunnen donateur 
worden (minimumdonatie € 12,00 per jaar)

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

Contributie, aanmelding en opzegging
De contributie bedraagt voor A- en B- leden  € 40,00 per jaar, voor C-
leden  € 12,00. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. 
Nieuwe leden en donateurs kunnen zich aanmelden bij: S e c r e t a r i a a t 
SVN 
  Mezquitalaan 47
  1064 NS Amsterdam
Aanmelding geldt tot wederopzegging en per geheel boekjaar (1 augustus 
tot 31 juli); een eventuele opzegging dient tenminste 1 maand voor het 
einde van een boekjaar te geschieden.

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  Ineke Ruhe
   tel. 020-6692667
   secretaris@suzukimuziek.nl
Penningmeester  Martin Loose
   tel. 070-4400159 / fax 070-4400160
   martinloose@suzukimuziek.nl

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

In Texas (VS) hangen ze de violen niet aan de 
wilgen maar in de hoogspanningskabels!
Kimsy huurt hier in Texas, waar ze 2 weken 
verblijft, een viool zodat ze 2 dagen na terug-
komst mooi kan spelen op de volwassenen-avond 
in Amsterdam!

Oplossing
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