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Aan alle suzukidocenten en docenten in opleiding

Boekbespreking voor een gratis boek!
In voorgaande jaren verschenen er zo af en toe wel eens samenvattingen en ‘recensies’ van nieuw verschenen boeken of van boeken
die docenten voor hun opleiding tot Suzukidocent moeten lezen. Deze traditie willen we graag in stand houden en met regelmaat
voortzetten. Vaak is het handig om sowieso voor jezelf een samenvatting te schrijven. Waarom zouden we dan niet de kennis delen
en deze bespreking in het Suzukinieuws opnemen?
Wie van de docenten (in opleiding) een boekbespreking
van een (nieuwe) publicatie uit de Suzukiwinkel voor het
Suzukinieuws wil schrijven, kan dit bij de bestelling ervan aan
Martin Loose doorgeven. Hij of zij kan het betreffende boek
dan gratis krijgen als de kopij van deze de bespreking naar het
Suzukinieuws gestuurd wordt (liesbeth@violeren.nl). Het hoeft
niet alleen boeken te betreffen, die verplicht zijn voor je cursussen

maar ook andere boeken uit de Suzukiwinkel, waarvan je denkt
dat ze interessant zouden kunnen zijn en waarvan je denkt dat
anderen (collega’s of ouders van Suzukileerlingen) er waardevolle
informatie uit zouden kunnen putten. De actuele boekenlijst
van beschikbare werken is te vinden op www.suzukiwinkel.nl.
Docenten (in opleiding of niet): bestel, lees en deel je kennis
met je achterban!

Een professionele viool in bruikleen
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

Deadline voor het komende Suzuki Nieuws: 15 november 2013, liesbeth@violeren.nl

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

Van de voorzitter
Na een zonovergoten zomervakantie, voor de verandering
ook eens in Nederland, ben ik blij als het weer wat regent. De
natuur snakt naar water. Bovendien nodigt regen mij meer uit
om achter mijn computer te kruipen. Dat is hard nodig, want
de voorbereidingen voor de ALV (Algemene Ledenvergadering),
het daaraan gekoppelde Concert & percussieworkshop voor de
leerlingen, zijn in volle gang.
Zonder afbreuk te doen aan alle docenten die op een of andere wijze zich inzetten voor de Suzuki Vereniging en in het
bijzonder voor de ALV en het Concert, is een woord van waardering namens het bestuur aan Coutier Rademaker (viooldocent
in Amsterdam) op zijn plaats. Waardering, omdat hij het voortouw weer heeft genomen om samen met andere docenten het
concert op 6 oktober tot stand te brengen!
Tegelijkertijd ook weer de voorbereidingen voor het Suzuki
Nieuws. Deze keer in het bijzonder de ervaringen en belevenissen van diegenen die naar de Summer Workshop in Bryanston
(Groot-Brittannië) zijn geweest.
Enigszins onwennig vind ik de start van dit seizoen wel. Tegelijkertijd met de sluiting van het gebouw van de muziekschool
èn na acht jaar “Suzuki Moeder” te zijn geweest, hebben we afgelopen zomer een keuze moeten maken. De ambitie van mijn
jongste dochter om violiste te worden, werd met de aanstaande overstap naar de middelbare school ineens een heel serieus
vraagstuk. Na uitgebreid overleg met Clara en gewapend met
een namen van vioolpedagogen waar ze het beste zou kunnen
voorspelen, besloten we haar die kans te geven. Enfin, inmiddels
is ze bezig met het voorbereidend traject voor het toelatingsexamen voor de Jong Talent klas.
Natuurlijk wil je als ouder het beste voor je kind. Waar dat
“beste” dan ook uit moge bestaan. Toch viel het ‘afscheid’ nemen
van Clara Post (haar viooljuf) ons zwaar. Natuurlijk houden we
contact, natuurlijk zullen er weer Suzuki stukken opgepoetst
worden om acte de présènce te geven bij de leerlingenconcertjes
of andere momenten. Maar toch …
De Suzuki Methode is namelijk niet alleen maar “–een-kindeen-instrument-leren-bespelen”.

De lol van samen oefenen, de spelletjes, de soms heel gekke en
creatieve oplossingen van de docent om “ heel lastige kwesties”
onder de knie te krijgen. Daardoor als ouder een stoffig boekje
herontdekken met de titel Winnie-de-Poeh en het Oplossen van
Problemen*. Samen af en toe geen zin hebben en dan leren dat
OOK ALS JE GEEN ZIN HEBT, JE TOCH HEEL GOED
(VIOOL-)HUISWERK KUNT MAKEN. Ontdekken dat je
daarna toch helemaal opgevrolijkt bent en met een goed gevoel
de viool weer inpakt.
Hierop terugkijkend, concludeer ik weer opnieuw hoe belangrijk de driehoek “docent - leerling - ouder” de afgelopen jaren
voor mij en voor haar zijn geweest. En daar ben ik gewoon heel
blij mee. Blij dat ik dat mijn kind in ieder geval heb kunnen meegeven.
Nu met de blik weer gericht op de toekomst, in veel opzichten onzeker en spannend, wens ik iedereen een heel inspirerend,
muzikaal en liefdevol seizoen toe,
Namens het bestuur,
Esther van Eijk
(*) Winnie-de-Poeh en het Oplossen van Problemen door
Roger E. Allen, uitg. Sirius en Siderius te Den Haag (ISBN
9064411077). Naar verluid geschreven voor vaders en zonen,
hetgeen moeder en dochters geenszins uitsluit.

Niet alleen dàt wat het daarbij aan de ontwikkeling en eventuele betere prestatie’s op school bijdraagt. Niet alleen dàt wat het
bijdraagt aan karaktervormende aspecten zoals doorzettingsvermogen, discipline. Leren vallen, opstaan en weer doorgaan.
Voor mij en mijn dochter is het ook de ontdekking van de liefde
voor muziek. De ontdekkingsreis door de liedjes, vrolijke stukken, serieuze stukken. Samen spelen, samen plezier maken met
muziek. Of gewoon alleen.
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Verslag van een enthousiaste moeder

“Bryanston is so delíghtfúl”
Al een week word ik wakker met de Harry Potter Wals in
mijn hoofd. En ik zie daarbij een enthousiast dirigerende Mary
Howles die haar jonge orkestleden probeert het wals ritme bij
te brengen.
“Think about that scene. The great hall, everyone dressed in
his or her finest dress robe. Harry and the other champions start
the ball with a waltz. One, two, three. One, two, three. “Bry..
anston.. is so… delíght.. fúl!”
En het was ‘delightful’. Met ca 600 volwassenen en kinderen
van 22 verschillende nationaliteiten hebben mijn dochter Alex
en ik eind augustus de Bryanston Summer school 2013 beleefd.
Al bijna 25 jaar organiseert de London Suzuki Group deze week
op de Engelse kostschool Bryanston. Een prachtige locatie, met
twee concertzalen, veel sportfaciliteiten en vooral een bijzonder
sympathieke en goede organisatie bestaande uit vrijwilligers, inspirerende Suzuki docenten en studenten.
Er was een vol programma met iedere dag groepsles, orkest,
individueel les en percussie of ‘chamber music’. Daarnaast was
er veel sport en spel en twee koren voor volwassenen. De eerste
twee dagen was het even zoeken. Hoe laat moet ik waar zijn?
Rennende ouders en kinderen met schema’s in de hand van het
ene gebouw naar het andere. De ervaren ouders die de nieuwkomers van tips voorzien. De kakofonie van talen en culturen.
En dan is er altijd en overal muziek. Studerende pianisten, cellisten en violisten. Prachtige soloconcerten door de kinderen. En
’s avonds docenten concertjes in diverse bezettingen, studenten

die jazz spelen en ouders die ad hoc groepjes vormen. Iedere keer
weer cadeautjes voor de ziel.
Na twee dagen geven we ons helemaal over aan de energie
van Bryanston. We staan als ervaren kostschoolgangers in de rij
voor het eten. We accepteren het gebrek aan privacy in de muf
ruikende ‘dormitories’. Ik deel ervaringen, koffie en wijn met andere ouders en docenten. Heb pret met mijn Spaanse mede alten
in het koor die ik help om de Britse uitspraak juist te krijgen. Ik
zie hoe niet alleen de kinderen maar ook volwassen genieten van
al die muzikale en menselijke aandacht.
Dit is waarom ik voor Suzuki viool koos vijf jaar geleden en
waarom ik met mijn dochters Alex en Sophie van Hoorn naar
Amsterdam ben gereden elke vrijdag. In zo’n week zie je alles bij
elkaar komen. De eenduidige ‘Suzuki-taal en gewoontes’ die alle
deelnemers kennen. De uren die al zijn besteed aan het Suzuki
repertoire. De variaties en verrijking die door docenten toegevoegd zijn aan de methode en de kracht van het groepsproces
tussen kinderen, ouders en docenten. Het creëert de randvoorwaarden voor een prachtige week voor kinderen en ouders in een
fantastische atmosfeer.
De ‘Bryanston buzz’ zal nog wel even naklinken bij ons.
En Harry Potter ook.
Alex en Sophie zijn vioolleerlingen van Coutier Rademaker in
Amsterdam. Moeder Joke Witteveen speelt zelf altviool.
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Mary Howles dirigeert de Harry Potter Waltz

Verslag van een betoverde docent

Suzuki was een Engelsman...
Deze titel klopt natuurlijk niet, maar het had zo maar gekund.
Vind ik. Ik vertel waarom.
Op het vliegveld van Southampton vanwaar ik, na een week
Bryanston, terugvloog naar huis stond een man de instapkaarten te controleren. Een jaar of 30 oud, intelligent gezicht. Hij
had het soort oprechte vriendelijkheid dat ik in mijn tien dagen
Engeland regelmatig heb meegemaakt.
Een simpel klein ritueel: “Good afternoon Sir, may I see your
boarding pass please?... That’s all fine, thank you… Have a good
flight”. Het verschil met wat ik gewend ben, is dat hij oogcontact
maakte en oprecht meende wat hij zei. Dat laatste hoorde ik in
zijn stem. Ik voelde me vereerd. Met zijn houding maakte hij van
een op zich niet bijster interessant baantje iets schitterends. Op
zijn simpele plek binnen het veiligheidssysteem vonden kleine,
echte ontmoetingen plaats, een paar seconden van betekenis.
Echt contact maken, 100% aanwezig zijn in wat je doet, waarderen wat er al is, bereid zijn te helpen als iets nog niet in orde is
(zoals bij de passagier voor mij). Misschien zit deze wellevendheid zo diep geworteld in de Engelse cultuur dat daarom het
Suzuki onderwijs er zo enorm vitaal en groot is. Je zou er bijna
een nieuwe tak aan toevoegen en deze man als eerste talentvolle
leerling uitnodigen: service verlening… De wereld zou er mooier
van worden.
Een paar dagen later: Amsterdam Centraal Station, wc perron 2. Het hekje deed het niet en het gleufje voor mijn 50 cent
was onvindbaar. Een hard getik klonk op de ruit van het loket,
een ongeduldige vinger priemend naar de schuifla onder die ruit
ten teken dat daar mijn muntje in moest. Boven de vinger een
bozig vrouwengezicht dat nergens naar keek. De wc’s zijn er een
beetje vies.
Nee, ik wil geen vergelijking maken tussen Nederland en Engeland want ook wij hebben schitterende mensen en ja, Suzuki
had zo maar ook uit Nederland kunnen komen. Hij heeft ons
een prachtige muziekmethode gegeven maar zijn grootste doel
was leerlingen te helpen een edel mens te worden.

Bryanston
Ik heb het ongelooflijk goed gehad in Bryanston. Het zijn de
edele kwaliteiten die ik hierboven noem (en waarom ik Suzuki
de Engelse nationaliteit quasi toedichtte) die daar verantwoordelijk voor zijn. Een week lang heb ik als “observer” bij talloze
individuele lessen, groepslessen en ensemblelessen mogen zitten
en mogen kijken naar mijn collega Suzukidocenten en hoe zij
met de aan hun toevertrouwde leerlingen omgingen.

Bryanston steward helpt met stemmen van violen voor concert.
De redactie van het Suzuki Nieuws vroeg me om te schrijven
over mijn ervaringen met deze workshop, maar het was moeilijk
om woorden te vinden. Ik kan een enorme opsomming van superlatieven maken, maar steeds weer komt dat “edele” naar boven, en dat is de kern van mijn verhaal.
350 Suzuki leerlingen met ouders of alleen (vanaf 16 jaar kan
dat), docenten, en een grote groep vrijwilligers en ondersteunend personeel die die gecompliceerde organisatie runden. Locatie is een prachtig landgoed, nu upper class kostschool, in Dorset met gebouwen, tuinen, landerijen, manege, sportfaciliteiten,
zwembad, rivier etc. De stevige wandeling van de voordeur van
het grote huis naar het hek duurt 35 minuten. Tarief voor het
basispakket voor de kinderen die daar gedurende het schooljaar
wonen en les hebben is 50.000,- euro. Onderwijs, onderdak. Wij
verbleven er een week en waren gelukkig aanzienlijk goedkoper
af.

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

het podium op. Ze ging staan en stelde zich voor in prachtig Engels en met een heldere stem die tot in alle hoeken van de zaal te
horen was: “My name is…”. Ze leek de Engelse koningin wel. Een
daverend applaus! Heerlijk waren die concerten, hooguit een uurtje per stuk, zeer aangename dagelijkse routine voor het publiek.

“Het gaat allemaal om de kinderen…”
Dus iedereen had veel te doen, de dagen zijn strak ingedeeld
en dat was even wennen in het begin, zeker voor mensen die voor
het eerst naar Bryanston kwamen. Het terrein is vrij groot, er
zijn veel verschillende lokalen.
Toch bleek er voldoende tijd en ruimte om lekker buiten te spelen, te sporten, te hangen, te kletsen. Er groeien altijd veel vriendschappen in Bryanston. Dat is het mooie van zo’n workshop: kinderen die thuis vaak moeilijk aan het oefenen te krijgen zijn, zijn
hier moeiteloos vier uur op een dag bezig met hun instrument en
hebben plenty energie om al die andere dingen ook nog te doen,
inclusief een uitgebreid sociaal leven. Ik hoor Medea (vioolbouwer uit Amsterdam, moeder van Chiara) nog in blijdschap uitroepen: “het gaat hier allemaal om de kinderen, is het niet geweldig!”.

Er ligt voor tonnen aan muziekinstrumenten op de grond.
Niets mee gebeurt
Iedere leerling kreeg dagelijks (ma – vrij) een uur les samen
met twee kinderen van hetzelfde niveau. Daarnaast iedere dag
een groepsles. Verder zijn er dagelijkse orkest- en/of ensemblerepetitie. Mijn leerlingen Roghan en Alex deden mee met een
geweldige percussieles waarbij de leraar vrijwel alles zonder
woorden deed. Roghan had ook nog altvioolles voor violisten.
De docenten waren in een woord fantastisch.

“My name is….”
Iedere dag meerdere concerten op meerdere locaties, door leerlingen, door docenten. Concerten van heel simpel boek 1 tot niet
te geloven virtuoos. Bij de concerten is het de gewoonte dat de
solist zichzelf even aankondigt en vertelt wat hij/zij gaat spelen
en soms is dat voorstellen spannender dan het optreden zelf. Het
publiek weet dat en het voorstellen krijgt dan ook een apart applaus. Bij het eerste concert stapte er een klein dun Engels meisje

Twee van mijn leerlingen waren er met hun ouders. Alex met
haar moeder Joke, Roghan met zijn vader Richard. Ik zie ze al
jaren iedere week op les en we kunnen het heel goed met elkaar
vinden, maar zo’n hele week samen is echt apart. Je leert elkaar
zoveel beter kennen. Er waren trouwens ongeveer 25 Nederlandse kinderen in Bryanston. Taal is in de lessen nooit een
probleem. Zo nodig is er altijd iemand om te vertalen. En jullie
weten het: Suzukilessen kúnnen met heel weinig woorden.

Kundigheid, lichtheid, humor en echt contact
Wat kan ik zeggen over de docenten? De velen die ik heb gezien waren stuk voor stuk kundig en zeer in hun element. Het
is trouwens ook fijn om een leerling iedere dag te zien en iedere
dag aan een paar “teaching points” te kneden. Eerlijk gezegd zou
ik dat ook wel willen met mijn leerlingen. De individuele lessen
waar ik bij was, gingen er uiterst ontspannen en geconcentreerd
aan toe. Steeds weer die lichtheid en dat o zo belangrijke gevoel
voor humor.
Ik zie veel van de docenten nog voor me. Kate Conway, perfect samen met adolescenten: een beetje afstand wanneer nodig,
humor op het juiste moment, gelijkwaardigheid in het ontdekkingsproces.
De Japanse Mona Kodama bij wie je je op een gegeven moment
op een Oosterse markt waande. Met een dikke knipoog naar de
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ouders: “O, you need massage, you need massage!” een wat vast
zittende rechterhand knedend bij een jonge leerling. “From now
on mamma will take over, okay?”. De avond ervoor had ik haar
zeer ingewikkelde kamermuziek horen spelen, totaal serieus en
gericht op haar aandeel binnen het kwintet.
Ed Kreitman, Amerikaan, met een aantal boeken over de Suzuki methode en pedagogiek op zijn naam. Aangenaam en rustig
in zijn groepslessen. Deed een aantal dingen net iets anders dan
ik gewend ben (Roodborstje boek 2 zonder staccato). Daar hebben we over uitgewisseld. Leuk en ook bevrijdend om te zien dat
je op verschillende manieren met hetzelfde materiaal om kunt
gaan.
O, en Lillian Leddra, van oorsprong uit Nieuw Zeeland, nu
in Londen. Een reuzin van een vrouw met een enorm hart en
een enorme stem als ze enthousiast was. De eerste keer dat ik
haar “more!” hoorde roepen in een geestdriftige aanmoediging

tot meer toon aan een redelijk timide meisje, piepten m’n oren.
Ik dacht “dat trekken die kinderen niet”. Maar ze vraten haar op.
En ik ook… Ik had haar graag meegenomen naar Amsterdam.
Nog één: Lilja Hjaltadottir uit IJsland die in een formidabele
reeks groepslessen met 50 kinderen een wat vaag en onzeker
Bach Dubbelconcert omtoverde tot een schitterende uitvoering.
Voor mijzelf: zoveel nieuwe ideeën over streken, over de linker
hand, over contact met de leerlingen, met de ouders. Met mijn
eigen instrument. Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik alweer
een week bezig met mijn lessen. Zo leuk om ze allemaal weer
terug te zien. 5 nieuwe leerlingen heb ik en ik ben met hen begonnen met de strijkstokhouding en het eerste ritme van Suzuki:
“takkatakka tak tak”. Helemaal het begin. Het is het mooiste
wat er is!
Coutier Rademaker is Suzuki viooldocent in Amsterdam

Wie volgende keer mee wil doen, zie: www.londonsuzukigroup.co.uk

Examenresultaten
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (Den
Haag) heeft op 15 september jl. Level 1
behaald van de docentenopleiding “Musical Garden - Children Music Laboratory” (CML).
CML is een cursus die Elena Enrico
(Italië) ontwikkeld heeft voor kinderen
van 2,5-4 jaar ter voorbereiding op de
start met een van de Suzuki-instrumenten, een echte ‘Pre-twinkle’-cursus dus.
Teacher Trainer is Marco Messina uit
Napels.
Kijk voor meer info over dit lesprogramma op www.musicalgarden.it of op
www.violeren.nl. In het volgende nummer van het Suzukinieuws zal Liesbeth
uitgebreid verslag doen van haar ervaringen met CML-opleiding.
Hier een foto van de groep cursisten
uit Duitsland, België, Oostenrijk en
Nederland.

Achterste rij: Mike (DE), Leonie (BE), Huld (DE), Marco Messina (CML Teacher
Trainer, IT), Jordi (DE), Pia (AT).
Voorste rij: Tanja (DE), Liesbeth (NL), Constanze (DE)

Suzuki Nieuws
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Verslag van leerlingen, die volgend jaar weer willen gaan

8

Boekbespreking

“Memories of Dr. Suzuki” van Lois Shepheard
Met continue verbazing en interesse heb ik “Memories of Dr.
Suzuki” van Lois Shepheard, een sprankelend geschreven boek
gelezen, vol met feiten en anekdotes over dr. Suzuki die ik nog
niet kende, na nota bene véle jaren ervaring met het geven van
Suzukilessen (viool).

- Kleine kinderen oefenen 2 minuten met liefde, 5x per dag.
- Het instrument wordt gebruikt om zelfvertrouwen, gevoeligheid, concentratie etc. te ontwikkelen, óók de les is daarvoor!
- Mozart heeft mij geleerd wat liefde, waarheid en schoonheid
is.

Het is geschreven door Lois Shepheard, de moeder van mijn
huidige teachertrainster Cathy Shepheard (Keulen).

En dan natuurlijk wat we allemaal al weten, maar wat we door
de weerbarstige praktijk van alledag niet vaak genoeg kunnen
horen; elk kind dat zijn moedertaal kan leren, kan álles leren, en
verdient het ook alles te leren.

Lois Shepheard zag voor het eerst een Suzukigroep spelen in
New York in 1967 en was ervan overtuigd dat zoiets voor westerse kinderen niet haalbaar zou zijn. Immers, talent is/was bij
ons iets wat je hebt of niet, meestal geërfd.
Toch is ze op een goed moment naar Matsumoto (Japan) gegaan, waar ze diep onder de indruk was van zowel dr. Suzuki’s
persoonlijkheid als zijn aanpak van het onderwijs. Gedurende
vele jaren keerde ze terug, soms vergezeld door leerlingen. Ook
haar dochter Cathy (toen 14 jaar oud) werd bij dr. Suzuki gebracht voor lessen, en heeft daar later ook langere tijd (2 jaar)
gewoond om zich te laten verrijken door dr. Suzuki zelf.
Want dat lijkt het te zijn geweest; niet alleen zijn ideeën en
denkbeelden, maar vooral zijn ongelooflijk energieke en creatieve persoonlijkheid waren dé inspiratiebron daar in Matsumoto
in Japan.

En die andere waarheid; als we een zaadje planten hebben we
ook geduld nodig voor we na veel zon en water (lessen, luisteren,
oefenen) dat kleine plantje zijn kopje uit de aarde zien steken.
Ondertussen gebeurde er al die tijd al een heleboel, maar dat
was voor ons onzichtbaar, de aarde open wroeten en het plantje
eruit proberen te halen zou desastreus zijn, maar met (soms heel
veel) geduld zullen we altijd resultaat zien.
Mijn ervaring met jonge leerlingen is werkelijk niet anders!
Kortom; een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met
het opgroeien en opvoeden van kinderen, of die gewoon van het
leven houdt.
Monique Dowgwillo (Suzuki viooldocente in Amsterdam)

Naast veel historische en persoonlijke feiten zit het boek vol
met persoonlijke ervaringen met dr. Suzuki, en anekdotes, zó
geschreven, dat de lezer er zeer geïnspireerd door raakt!
Na het boek in een avond uitgelezen te hebben, ben ik de volgende ochtend om 05.15 opgestaan, stellig wetend dat ik veel te
doen had en dat ook kón. Ik had een heerlijke dag.
Enkele feiten die ik niet kende:
- De vroegste Suzuki vioolboeken bevatten veel toonladders
(niet iets wat leerlingen het leukste vinden). Later vond hij dat
niet nodig.
- Het is de fout van de leraar als de leerling niet béter wordt
dan de leraar (!)
- In 1924 al had Carl Flesch, een zeer gerenommeerd vioolpedagoog, gezegd; “men moet voorzichtig zijn al te veel zaken als
natuurlijke gift te beschouwen. Toonvorming, streektechniek,
vingertechniek en intonatie, die kunnen allemaal geleerd en
verbeterd worden door het juiste gebruik van de juiste spieren
en een goede balans”. Gelukkig heeft dr. Suzuki dit voor ons
in een eenvoudige leermethode vanaf stap 1 opgezet!
- “I respect all living things, don’t hurt anybody’s heart, what’s
man’s goal in life? It is to look for love, truth, virtue and beauty”.
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‘Een bed van violen’
Op de achterpagina van de vorige editie van Suzuki Nieuws
stond een foto’tje van Kimsy van Heyningen, met daar boven een prent van een viool in een hoogspanningskabel. Zij
had in Texas een viool gehuurd om te kunnen oefenen voor
de volwassenen - voorspeelavond die op 7 juni jl. daadwerkelijk plaatsvond.
Het speelde zich af in de nieuwe studio van Monique
Dowgwillo op een, tot dan toe, zeldzaam warme avond. Zij
en Coutier Rademaker hadden de te spelen stukken uitgezocht en nadat iedereen had kennisgemaakt, en elkaar op
de hoogte had gebracht van de aanwezige zenuwen, werd er
een heel programma afgewerkt.
Er werd gespeeld door beginners, maar ook door gevorderden, waarvan sommigen al aardig wat muziekervaring hebben.

European Suzuki Association

European Teachers’ Convention
2014
Back to Basics

playing, teaching, philosophy

teaching points first generation teachers one idea everyday

character first every kid has talent parents listening
Joy of playing

practicing

play together teaching children
nurtured by love

All Suzuki Teachers Levels 3 to 5
Teacher Trainers from all Instruments
General sessions Mixed sessions Instrumental
nstrumental sessions
18 to 20 April 2014
Registration opens 1 July 2013

Europees Centrum La Foresta vzw, BRUSSELS, Belgium
www.laforesta.be

Om het niveauverschil te overbruggen kwamen de spelers
elkaar tegemoet door in bepaalde stukken een snaar hoger,
of lager te spelen, of door alleen een gedeelte van het stuk
mee te spelen. Monique begeleidde op de piano en Coutier
hield de vaart erin, onder meer door, was het Kortjakje?
op wel 10 verschillende manieren te spelen. Op z’n Schots,
Russisch etc. Joke had haar altviool meegenomen en gaf
daarmee de stukken een diepere glans. Louis ‘primeurde’
als violist met Coutier, die daarna met Ineke een stuk ten
gehore bracht. Atie, Kimsy en Louise speelden ieder op hun
beurt met Monique een ingestudeerd stuk en ondergetekende (vanwege een blessure) zat erbij en keek ernaar. Zeer
vermeldenswaard is dat op initiatief van Sienna, die eerder
op de avond ook prachtig speelde, een trio is ontstaan binnen de volwassenenclub. Aangevuld met Ineke en Louise
gaf dit trio alvast een voorproefje van hun debuutconcert!
Na afloop was iedereen het erover eens: het was spannend,
leerzaam en een geweldig leuke avond. Om dit enige kracht
bij te zetten gingen we nog iets drinken op het Kadijksplein,
bij het ‘Koffiehuis van den Volksbond’. We waren echter
niet uit op koffie. Alleen als er ook nog iets gegeten zou
worden, kon er vreugdevoller vocht op tafel komen. Ook nu
werden de partijen bij elkaar gebracht. En terwijl de vioolkisten op een stapel lagen, half verscholen onder een tafel,
kwam er een nieuwe gast binnen die op de bijbehorende
stoel ging zitten. Hij keek het allemaal eens aan en kwam
grinnikend tot de volgende conclusie: ‘Ik zit op een bed van
violen’.
Tanneke Vriend, volwassen Suzuki vioolleerling van Monique
Dowgwillo
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Lessenruil
Om kennis te maken met elkaars instrumenten hebben Coutier Rademaker en directeur Fred Knijn van Muziekschool Heemskerk
elkaar een les gegeven. Fred kreeg een vioolles, Coutier een drumles. Zie hier Fred na 10 minuten vioolles… Kijk naar die prachtige
rechterhand. De wazigheid suggereert een slechte kwaliteit van de foto. Niets is minder waar: Fred speelt hier sneller dan zijn eigen
schaduw, en zo zit dat.
Op muziekschool Heemskerk werken drie Suzuki docenten: Liesbeth van der Blom (dwarsfluit) Daniel Strang en Coutier Rademaker (viool/altviool). Ondanks alle bezuinigingen krijgen wij nog steeds de ruimte om een echt Suzuki programma aan te bieden,
inclusief -uiteraard- groepslessen.

Directeur Fred Knijn van muziekschool Heemskerk krijgt
vioolles.

Coutier achter de drums. Zeven dingen om te raken plus een
voetpedaal. Het leek onmogelijk maar het kon. Even was Coutier in de groove tot hij tóch nog een extra tik wilde uitdelen.
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Plakboek

Emily Lochtenberg (8)

Linde Lochtenberg (9)
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Speelpagina
Sudoku

Kleur velden met kwartnoot ROOD
en die met achtste noot GEEL.
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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 Cleden € 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
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			esthervaneijk@suzukimuziek.nl
Secretaris		
Ineke Ruhe
			tel. 020-6692667
			secretaris@suzukimuziek.nl
Penningmeester		
Martin Loose
			
tel. 070-4400159 / fax 070-4400160
			martinloose@suzukimuziek.nl
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