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SUZUKI VERENIGING NEDERLAND
ORGANISEERT

HET 3e JAARLIJKSE “PLAY-IN” CONCERT OP
ZONDAG 5 OKTOBER 2014
Op een prachtige, centraal gelegen locatie in Zeist!
Voorlopig programma: 2 groepslessen, concert, algemene ledenvergadering
(voor de leerlingen is er dan een percussieworkshop)
ALLE DOCENTEN EN LEERLINGEN WELKOM!
AANMELDEN VIA AANMELDINGSFORMULIER: www.suzukimuziek.nl
Er zal dit jaar wel een bescheiden eigen bijdrage gevraagd worden
van de deelnemende leerlingen i.v.m. de huur.
INFO: secretariaat@suzukimuziek.nl

In het vorige Suzukinieuws is niet vermeld dat vele van de mooie foto’s op de vorige SVN-dag gemaakt zijn door Paul
Iles. Paul: hartelijk dank voor je mooie foto-impressies!
In het vorige Suzuki Nieuws stond op bladzijde 16 een tekening gemaakt door Annelinde Bataille. Jana Neplechovitsj
wil graag nog vermelden dat deze uit het notenleesboek van Heleen Verleur komt en niet bij Music Mind Games hoort!
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Van de voorzitter
Anderhalve week voor de deadline voor dit Suzuki Nieuws, begon
ik aan een voorwoord. Dat wilde maar niet lukken. Te druk, te veel
andere zaken die de aandacht opeisten.
Met een pak zakdoeken onder handbereik – het griepvirus heeft
hier inmiddels ook toegeslagen - en een kop warme thee, doe ik een
nieuwe poging. Het is immers de bedoeling dat ik als voorzitter
ieder SVN Nieuws voorzie van een zinvolle of toch op zijn minst
een uitnodigend voorwoord. Geschikt voor alle lezers van dit SVN
Nieuws bovendien.
Het relatief nieuwe bestuur, dat sinds de benoeming door de Algemene Ledenvergadering inmiddels voor de tweede keer heeft vergaderd, is al aardig op weg een goed team te vormen. Samen met de
nieuwe bestuursleden Scott Cheung en Coutier Rademaker zijn een
aantal praktische zaken ter hand genomen. Net als het leren een instrument te bespelen, zullen we eerst de basis moeten verbeteren en
verstevigen. Blij ben ik met de nuchtere, zakelijke en relativerende
invalshoek enerzijds en het enthousiasme, creativiteit en bevlogenheid anderzijds. Frisse inzichten en ideeën over hoe het mooier, beter (en soms ook makkelijker) kan en moet.
Een belangrijk vraagstuk is onder meer’ hoe meer bekendheid te geven aan de Suzuki Methode als lesmethodiek, meer bekendheid te
geven aan de opleidingen tot Suzuki docent. Maar ook voor leerlingen en hun ouders zorgen dat het nog aantrekkelijker wordt en blijft
om zich aan te sluiten bij de Suzuki Vereniging Nederland. Hoe
en op welke manier dat alles verder gestalte moet krijgen, weten we
nog niet.
Er zijn in ieder geval veel ideeën waar we ons de volgende vergadering over gaan buigen. We kijken bij andere vergelijkbare Suzuki
verenigingen in de hoop daar nuttige informatie op te doen. Dan zal
ook de haalbaarheid onderzocht moeten worden. Qua menskracht
en qua financiën.
Ondertussen gaan ook voor mij de dagelijkse gang van zaken gewoon door. Dochterlief bijvoorbeeld bedenkt om 9 uur ’s avonds dat
ze nog even twee uur viool gaat studeren. Ik vraag haar of ze weet
dat we buren hebben. We sluiten het compromis dat ze “stille” oefeningen doet. Zoals strijkstok oefeningen zonder viool; de techniek
oefenen van het vibrato. Daarna van bladmuziek de noten bestuderen: doen alsof je je viool op je schouder hebt en alsof je de noten
daarop speelt. Leuk vindt ze dat niet, maar ze heeft wel ontdekt dat
deze oefeningen minstens zo belangrijk zijn als het uiteindelijk het
muziekstuk of het liedje willen spelen!
Onder het motto “alles in het leven is leren”, wens ik u veel leesplezier met dit Suzuki Nieuws.
Mede namens het bestuur,
Esther van Eijk, voorzitter
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National Suzuki Flute & Recorder
Workshop for Students 2014
GREAT MALVERN WORCESTERSHIRE ENGLAND
Wednesday 30th July - Sunday 3rd August 2014

Suzuki flutes/recordes in Elgar Country

suzuki flutes

suzuki f

We are delighted to invite teachers, children and parents from across the world to attend the
in St
Elgar Co
2014 Suzuki Flute & Recorder Course at Malvern St James, in Great Malvern. Malvern
James (www.malvernstjames.co.uk) is an independent girls school that is situated near
We the
are delighted to
centre of Great Malvern. It will be home to our combined Suzuki Flute and Recorderattend
Sum-the 2014 Suzu
Malvern St James (ww
mer Workshop where teachers and students can meet to widen their experience of Suzuki
situated near the cen
Flute & Recorder and share opportunities for great music-making.

in Elgar country

and Recorder Summe

The students’ course

experience of Suzuki

National

Students who have studied the Suzuki flute repertoire are invited to join us for four funThe stude
filled days of master classes, group lessons, repertoire classes, flute ensemble playing and
Students who have s
daily concerts. The course begins with a play together at 5pm, followed by dinner, teachers
fun-filled days of m
concert and a party on 30th July and finishes after lunch on 3rd August. On the Saturday
playing and daily con
evening there will be a public concert at Christ Church.
by dinner, teachers c
All repertoire should be committed to memory.
August. On the Satur
After great popularity in 2011 Tim Cranmore will join us again this year with his vegetable
All repertoire should
recorders.
After great populari
There will be two Students’ Concerts during the course. Students need to submit their convegetable recorders.
cert piece on applying to the course so the programmes can be balanced in advance. There will be two Stu
Early afternoons will be kept free of musical activities so that the many recreational opporconcert piece on appl
tunities at the school and in the surrounding area may be enjoyed. The swimming pool
Earlyatafternoons will
the school is fabulous.
opportunities at the
Students under 16 must be accompanied by an adult who will be responsible for swimming
them.
pool at th
Students under 16 m
Please check the latest announcements on our blog.
Please check the late
Full information is available at Full information i
http://UKSuzukiSummerSchool.blogspot.com

Suzuki Flute &

Recorder Workshop

for Students

2014

Teaching faculty
This year’s invited tutors for Flute are:
Karen Lavie Holland 		
Sarah Hanley UK
Diana Dickerson UK 		
Susie Alington UK
And for the Recorder players:
Nancy Daly UK 		
Jaap Delver Holland 		

Eija Puukko Finland
Marian Robertson UK

GREAT MALVERN WORCESTERSHIRE ENGLAND
Accompanist:

Wednesday 30th
July
- Sunday
August
2014
Malcolm
Forbes-Peckham
UK 3rd
Iain Laks
UK

http://UKSuzukiS

Teaching f

This year’s invited
Karen Lavie H
Diana Dickerso

And for the Record
Nancy Daly U
Jaap Delver H

Accompanist:
Malcolm Forbes
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Suzuk i
Dag allemaal,

corner

Scott’s

ouder

s

Dit is de eerste keer dat ik in de pen kruip om deze column te schrijven, en dat zal zeker niet
de laatste keer zijn. Het doel van de Suzuki Vereniging Nederland (SVN) is het in Nederland uitdragen en bevorderen van de filosofie en pedagogische methode van dr. Shinichi Suzuki, zowel in theorie als in praktijk. In deze column wil ik een bijdrage leveren aan dit doel
als Suzuki-ouder in de vorm van het delen van ervaringen, het geven van tips en adviezen, en
leermomenten bij het studeren met je zoon of dochter die een muziekinstrument beoefent:
leeftijdscategorie (jongere) kinderen.
Ook kan deze column gebruikt worden als rubriek voor het stellen van vragen. Tevens daag
ik jullie graag uit om reacties te geven, zowel positieve als kritische noten, mochten die er
zijn. Uiteindelijk zullen we er allen beter van worden.

Introductie
Ik ben getrouwd, 38 jaar en vader van een dochtertje van 6 jaar. Weliswaar heb ik mijn hele leven al een zwak voor piano
gehad, maar een muzikale opvoeding heb ik nooit gehad. Mijn ouders waren er ook niet mee bezig, of wellicht is het
muzikale niet voor mij weggelegd. En de stap om iets muzikaals op te pakken werd alleen maar groter als je ouder wordt.
Totdat we de Suzuki-methode tegenkwamen bij de Kunstlinie in Almere met Juf Heleen Verleur. Dank Juf! Een methode waarbij je muziek leert alsof het een nieuwe taal is en de muzikale opvoeding geïntegreerd wordt met de normale
opvoeding. Betrokkenheid van de ouders is een must en dit was dan ook de gelegenheid om op 35-jarige leeftijd te starten
met Alyssa toen ze 3 jaar oud was. Inmiddels is het piano spelen een onderdeel geworden van ons dagelijks gebeuren, net
zoals tanden poetsen of het opruimen van speelgoed. Wij oefenen gemiddeld 5-6 dagen in de week en trekken er een klein
uurtje voor uit. Evenals deze dagelijkse zaken, gaat het niet altijd even gemakkelijk en dienen we als ouders het proces te
ondersteunen.

Randvoorwaarde
Natuurlijk is het belangrijkste uitgangspunt dat er interesse is in het muziekinstrument dat je kind beoefent. In mijn optiek heeft het geen zin om je kind hierin te dwingen. Echter, het stimuleren en het creëren van een aangename omgeving
werkt absoluut bevorderend voor de interesse. Net zoals met alles in het leven dienen we ook realistisch te zijn en zit er
aan alles wat leuk is ook minder leuke kanten.
Vertaling naar de praktijk: onze dochter vindt het altijd leuk om concertjes te geven en wordt er heel erg blij van. Maar
het continu herhalen en oefenen van stukjes die moeilijk zijn, is iets waar ze veel moeite mee heeft.

Wat werkt
Na even stilgestaan te hebben bij wat algemene zaken, ga ik nu in op een aantal punten, waarvan ik als ervaringsdeskundige merk dat werkt bij ons thuis.
1. Dagelijkse routine. We hebben allemaal een druk programma en voor we het ons beseffen is de dag al weer voorbij.
Alyssa speelt basketbal, tennis, maar zit ook op zwemles. Daarnaast vindt ze het leuk om te knutselen en speelt ze
graag met vriendjes en vriendinnetjes. Oh ja, en dan zijn er nog verjaardagsfeestjes, en ga zo maar door. Herkenbaar?
Waar halen we de tijd toch vandaan? Voor ons is het toverwoord ‘routine’. Het perfecte moment voor ons thuis is de
avond na etenstijd. Onze ervaring is dat doordat dit een dagelijkse routine is, ons kind er mentaal al op is ingesteld.
Net zoals we met onze kinderen ’s avonds een verhaaltje lezen voor het slapen gaan, of dat we de tafel opruimen na
het eten.
2. We maken het leuk: Je kind is nog maar een kind en in de leeftijdscategorie waarin Alyssa zich bevindt, is ‘spelen’
een belangrijke factor in haar leven. Zowel in het pedagogisch aanleren van normen en waarden, het lezen en schrijven, zorgen we dat bij het dagelijks oefenen, we inspelen op haar interesses en belevingswereld.

Suzuki Nieuws
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a. Telraam
Dit is een hele grappige. We zijn een tijdje geleden
hiermee begonnen. We pakken een ouderwetse telraam. Als er 20 balletjes op de telraam verschoven
zijn (ik heb in mijn hoofd dat dat ongeveer 40 minuten is), dan zijn we klaar met oefenen. Het kind
mag zelf de balletjes verschuiven als ze een liedje,
of maat, of gedeelte heeft gespeeld. En als je het
idee hebt dat ze het extra goed heeft gedaan, geef
je een bonusballetje. Gaandeweg zijn we er achter
gekomen, dat we niet volledig gebruik hebben gemaakt van het telraam. Het heeft 100 balletjes. Als
alle balletjes zijn verschoven, zijn we klaar met oefenen. Met hetzelfde concept mag het kind balletjes
schuiven, maar papa is nu ‘minder streng’, omdat ze
nu 5 balletjes mag schuiven en soms zelfs 8 of 10 in
een keer. En als we naar een liedje luisteren kan het
kind ook balletjes verdienen door 1 element eruit te
pakken waarop ze gaat focussen met het oefenen.
Belangrijk is dat je dit overbrengt op de manier dat
past bij je kind. Je zult merken dat met het spelen de
concentratieboog langer wordt.
b. Knikkerspel
In het kort komt het knikkerspel erop neer dat per
keer dat je met je kind oefent, maximaal 10 knikkers verdiend kan worden en dat het vervolgens in
een lege (pindakaas)pot wordt opgespaard. Zodra
de pot vol is, halen we een klein cadeautje. Dit duurt
ongeveer 5-6weken. Maar er zijn diverse variaties
hierop denkbaar. Als je kind wat jonger is, zou ik
een korter tijdshorizon kiezen van enkele dagen tot
een week. Als beloning krijgen ze bijvoorbeeld een
tekening om samen met mam en pap in te kleuren.
Het mooie is dat het kind ziet dat de pot langzaam
aan met knikkers wordt gevuld. Onze aanpak is als
volgt geweest: Ik heb de tijd ervoor genomen om
het knikkerspel en beloningssysteem uit te leggen.
Onze dochter heeft de pindakaas pot met stickers
beplakt wat op zich al een leuke bezigheid is. Bij
de speelgoedzaak kun je voor weinig geld een paar
grote zakken knikkers halen. Thuis tijdens het oefenen, om de 5 minuten ongeveer, wordt er steeds een
knikker uitgezocht. Wij hebben gekozen voor een
zak met veel verschillende knikkers en het is echt
een plezier om te zien dat je kind erbij straalt als ze
een knikker uitzoeken. Een leuke bijkomstigheid is
dat het kind uit haar zelf gaat vertellen dat ze extra
hun best doen. Na 10 knikkers zijn we klaar met
oefenen.
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c. Stickers plakken
Wat mij opvalt, is dat kinderen iets hebben met stickers. Het is altijd leuk en ze worden er vrolijk van.
Dat kunnen we combineren met het bestuderen
van muziek. Ik gebruik hiervoor een stickerboekje
met van die hele kleine stickertjes, waar je lekker
uit kunt kiezen. We maken een simpel tabelletje
van bijvoorbeeld 10 rijen en 10 kolommen. Je kunt
hier naar gelang in variëren. Je zet de te bestuderen
stukjes op een rijtje (kan zijn herhaling van liedjes,
bepaalde toonladders, of een aantal maten). Bij elk
onderdeel dat goed is geoefend, mag je kind een stickertje uit het boekje zoeken en opplakken. Als er 10
stickers zijn geplakt, zijn jullie klaar met oefenen. In
mijn voorbeeld is de kaart vol na 2 weken. Dan gaan
we een ijsje halen.
d. Petshop wagentje
Gebruik maken van speelgoed waar je kind graag
meespeelt in samenhang met de muzikale studie
van je kind werkt ook erg goed is mijn ervaring.
In ons geval gaat het om Petshop speelgoed. Ik zal
kort uitleggen hoe wij dit hebben aangepakt en er
een spelletje van hebben gemaakt. We hebben het
Petshop wagentje neergelegd bij de muur (de ene
kant van de woonkamer. Dat is het begin). Nadat
we een paar kleine stukjes hebben geoefend, duwen
het karretje een klein stukje naar de andere kant
van de woonkamer. Om extra te stimuleren zeg ik
altijd, hoe beter en mooier we spelen, hoe verder/
vaker we het karretje mogen duwen. En omdat we
een tegelvloer hebben van ongeveer 45cm x 45cm, is
het zichtbaar hoe ver we het karretje duwen: 1 tegel
of 2 tegels. Rekening houdend met de lengte van de
woonkamer en ongeveer 45 minuten oefentijd, kun
je dit op een goede manier indelen.

Tot slot
Dat u klakkeloos gaat overnemen wat wij thuis doen? Nee absoluut niet! Elk kind zit anders in elkaar en het gaat erom dat
u kijkt naar uw eigen situatie. Sta stil bij welk gedrag uw kind gevoelig is voor het positief stimuleren dan wel het omgaan
met negatieve energie.
Veel succes en ik zie uw reacties en commentaar graag tegemoet!
Tevens moedig ik u aan om naar de Facebook pagina te gaan: Suzuki Ouders Nederland. Hier delen Suzuki Ouders
eveneens hun ervaringen.
Tot de volgende keer en een hartelijke groet!
Scott Cheung
Vader van Alyssa (6) en bestuurslid Suzuki Vereniging Nederland

Suzuki Nieuws
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PINKSTERWORKSHOP 2014
Voor wie?
		
Wanneer?
Wat?		
Waarom?
Waar? 		
Hoe duur?
Inschrijven:

Leerlingen die vioolles hebben volgens de Suzukimethode.
Voor andere violisten is er een aangepast programma.
7, 8 en 9 juni van 8:30-18:00, in het Pinksterweekend
Drie dagen vioollessen, leuke theorieles,gypsy- en dansworkshops van internationale docenten
Omdat alle kinderen steeds vragen naar de Pinksterworkshop
Tobiasschool, Van Nijenrodestraat 16 (gele deur), Den Haag
220 tot 245 euro, afhankelijk van speelnivo.
Inschrijvingsformulier mailen naar svp.workshop@qmail.com

Wat ga je doen op de Pinksterworkshop?
c
Gypsy lessen met Herr Schaefer, de ziguenermuziek specialist
c
Ierse volksmuziek door twee juffen uit Ierland
c
Dansworkshop met Gerrit uit Frankrijk, al 30 jaar een hoogtepunt in de Suzukiworkshops
c
Viooltheorie met dropjes die je de weg wijzen in ritmeland
c
Individuele lessen
c
Suzukigroepslessen van andere juffen dan jullie eigen docent
c
Concerten waarbij iedereen zijn eigen solostuk speelt
c
Pauzes met allerlei smulmateriaal volgens het Potluck-recept
Op de eerste dag van de workshop ontvangen de leerlingen een programmaboekje met een persoonlijk rooster, dat precies
aangeeft waar ze op welk moment dienen te zijn. Het programma wordt wederom verzorgd door ervaren leraren uit Engeland, Ierland, België, Zwitserland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Nederland.
Waarom wil je de Pinksterworkshop niet missen, als leerling en als ouder?
Het is bij de Pinksterworkshop zo dat je als kind een enorme stap maakt in het vioolspelen en dan vioolspelen nog leuker
gaat vinden. Na drie dagen lijkt het wel of je een jaar verder bent met je viool. Ook voor de ouders is het weekend een
feest, en ook zij kunnen les krijgen! En alles vragen wat ze niet helemaal goed begrepen.. Er is ook een workshop voor de
ouders, waarin het begeleiden van je kind in de Suzukimethode centraal staat. Als de drie dagen er bijna op zitten willen
de meeste kinderen graag nog een paar dagen dóór....Tja.

Vioolschool Stieneke Voorhoeve-Poot, www.vioolles.info
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Pinksterworkshop - Den Haag
Verslag van een ouder

Op zaterdagochtend kwamen wij, iets te laat, aan bij
de Tobiasschool waar de workshop werd georganiseerd
en buiten op straat kwamen de eerste klanken ons al
tegemoet. Het bleken Ierse volksliedjes te zijn waarmee
elke dag begon, een mooi welkom! Mijn zoon Sander kreeg
een mapje met zijn persoonlijke programma om zijn hals,
en hop, de grote gymzaal in om mee te spelen met de Ierse
volksliedjes.
Het programma bestaat uit een combinatie van
groepslessen en elke dag een individuele les door
verschillende Suzuki-docenten uit verschillende landen.
Een les techniek, een les Menuet 1, notenlezen, Gypsy-viool
en individuele les op een zelfgekozen stuk en natuurlijk
dansles van Gerrit in de gymzaal om alle overgebleven
energie er uit te rennen en te dansen. En dat dan drie dagen
achter elkaar.
Omdat bijna alle lessen worden gegeven door Suzukidocenten, kent iedereen hetzelfde repertoire, zodat er
direct samen gespeeld kan worden. Elke docent heeft
weer zijn of haar eigen truckjes, grapjes en spelletjes,
waardoor de kinderen heel veel nieuws leren. Ik vond het
erg waardevol om eens kennis te maken met allerlei andere
docenten, omdat ieder zijn eigen aanpak heeft en bij elke
docent leert het kind op een andere manier, maar aan
dezelfde muziekstukken en techniek.
De Gypsy workshops zijn ook erg leuk, op heel intuïtieve
wijze leren de kinderen gypsy- en volksmuziek spelen,
waarbij de arrangementen zo zijn gemaakt, dat de jongste
kinderen de basisritmes en basismelodie spelen en de
oudere kinderen steeds meer van de variaties leren. Het
eindresultaat blijft altijd weer verbazen. Het is ongelooflijk
wat Martin Schaefer in korte tijd weet te bereiken met een
groep jonge violistjes, waarvan sommigen pas een paar
maanden les hebben!

Voor het eten en drinken geldt het zogeheten “potluck”
principe: iedereen neemt elke dag wat te eten en te drinken
mee en alles wordt (ook weer door ouders) op lange tafels
neergezet. Wel een opgave voor de ouders, maar het werkt
prima en je hebt wel heel veel keuze uit allerlei lekkere
dingen. Omdat de locatie een schoolgebouw is, kan er ook
lekker buiten worden gespeeld in de pauzes en zijn alle
voorzieningen aanwezig voor een grote groep mensen.
Al met al een zeer intensief weekend, ook voor de
begeleidende ouders, maar gezellig en heel leerzaam. De
kinderen maken in één weekend een enorme ontwikkeling
door en krijgen een enorme ‘boost’ om daarna weer vol
enthousiasme verder te gaan met de gewone lessen. Een
echte aanrader als je kind enthousiast viool speelt of als
je kind een beetje extra stimulans nodig heeft om het
enthousiasme voor de viool te behouden.
Geertje Sicking, moeder van Sander (8 jaar),
leerling van Stieneke Voorhoeve-Poot, Den Haag blokfluit,
contrabas, cello, dwarsfluit, gitaar, piano, viool/altviool?

Na de lunch en aan het eind van de dag zijn er uitvoeringen
waarin alle kinderen een door hen ingestudeerde solo
mogen spelen. Soms wat lang voor de kinderen om stil te
zitten, maar wel een enorme motivatie om te zien wat de
kinderen die 1 of 2 jaar verder zijn dan jij, al kunnen spelen.
Dat is een mooi vooruitzicht om te weten dat je zelf ook die
stukken kunt gaan leren in de nabije toekomst.

Suzuki Nieuws
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Spelen en voorspelen voor volwassenen
De bedoeling is dat het vooral leuk en laagdrempelig zal
zijn. Dat we op een ongedwongen manier onze vorderingen
op de viool aan elkaar laten horen.
Het gaat om de speelsheid. Niet alleen maar om het
presteren. Als het goed lukt is dat mooi meegenomen,
maar jezelf laten zien en horen met een nieuwe verworvenheid, daar gaat hem om. Zo eenvoudig is dat echter niet.
Het is net of er een duiveltje op je schouder gaat zitten en je
steeds plaagt met: ‘niet goed genoeg’, ‘ik zou het niet doen’,
en meer van dat soort aanmoedigingen.

trio’s, en met de individuele spelers die begeleiding kregen
van viool óf piano. Monique had namelijk het idee geopperd pianist Sjoerd van der Bijl erbij te vragen, als extra
uitdaging. Gelukkig pakte dit ook uit als een extra ondersteuning en het met hem leren samenspelen werd onverwacht een nieuwe muzikale ervaring.

Er is echter ook een ‘lokkertje’: hoe vaker je dat voorspelen doet, des te makkelijker het schijnt te worden. Nou,
vooruit dan.

Op het programma stonden zeer uiteenlopende stukken; enkele bekende uit het Suzuki repertoire maar ook
minder bekende werken zoals de Russische Fantasie nr. 2
van Portnoff, drie stukjes van Béla Bartók, en bijvoorbeeld
Concerto nr. 8 voor 2 violen “L’Estro Armonico”, van Vivaldi. Ook was het Arioso en Allegro van F. Küchler te
horen en voor Bach liefhebbers Menuet IV.

Op vrijdag 31 januari was het weer zover; de voorspeelavond voor volwassen leerlingen van Monique Dowgwillo
en Coutier Rademaker, in Monique’s studio aan het Kadijks-plein in Amsterdam. Er was een mooi programma
samengesteld. Groepsstukken werden afgewisseld met

Ook al is er thuis veel geoefend, is er flink samengespeeld
met de docent, of met elkaar, het wonderlijke is dat wat
goed in de vingers zit, er op zo’n avond toch heel anders
uit komt. Vingers gaan op slot, er worden noten gespeeld
die er niet staan en het hart gaat sneller kloppen. Het
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schijnt vooral heel menselijk te zijn, het hebben van deze
verschijnselen. Gelukkig maar. In het voor een publiek
staan verliezen we de onbevangenheid van het kind. We
worden kritisch op onszelf, en die kritiek projecteren we
op de toehoorders. In plaats van onze vrienden worden zij
onze vijanden. Een kluwen duiveltjes, zeg maar. Als het applaus klinkt zijn die duiveltjes weg en in plaats daarvan zie
je glimlachende, bemoedigende gezichten. En zelf weet je
heus wel wat er goed, of niet goed ging. Daarin zit dan weer
de les voor de volgende voorspeelavond.
De geleverde inspanningen vroegen om een ontspannend
glaasje en dit keer viel het oog op een pizzeria waar we allemaal om één tafel konden zitten. Ervaringen delend worden de spelers op zo’n avond een clubje muzikale vrienden.
Niet om bang van elkaar te zijn maar juist om elkaar te
inspireren in het plezier van het muziek maken.
Tanneke Vriend, vioolleerling van Monique Dowgwillo
2 februari 2014

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

=================
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Date,	
  Signature:______________________________________________________________________________________________	
  

	
  

	
  

Please	
  send	
  this	
  application	
  to:	
  
Suzuki	
  Schule,	
  Patricia	
  Rüttimann;	
  c/o	
  Dreilindenstr.	
  12;	
  CH-‐6045	
  Meggen,	
  Switzerland	
  
(or	
  to:	
  patricia_ruettimann@hotmail.com)	
  

Please	
  transfer	
  the	
  course	
  fee	
  until	
  May	
  1st,	
  2014,	
  to	
  the	
  following	
  bank	
  account:	
  
Suzuki	
  Schule	
  GmbH,	
  Swiss	
  Post-‐Post	
  Finance,	
  Mingerstr.	
  20,	
  CH-‐3030	
  Bern,	
  	
  
BIC:	
  POFICHBEXXX	
  	
  IBAN:	
  CH02	
  0900	
  0000	
  6054	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  As	
  the	
  number	
  of	
  participants	
  is	
  limited,	
  the	
  applications	
  will	
  be	
  considered	
  according	
  to	
  
the	
  date	
  of	
  receipt.	
  	
  

	
  
Registration	
  deadline:	
  May	
  1st,	
  2014	
  -‐	
  More	
  information	
  will	
  follow	
  in	
  June	
  2014	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  SECE	
  level	
  3	
  (August	
  18nd	
  -‐	
  23th,	
  2014)_____________CHF	
  430.-‐	
  (including	
  course	
  material)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  SECE	
  level	
  2	
  (August	
  18nd	
  -‐	
  23th,	
  2014)_____________CHF	
  430.-‐	
  (including	
  course	
  material)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  SECE	
  level	
  1	
  (August	
  16th	
  -‐	
  17st,	
  2014)______________CHF	
  210.-‐	
  (including	
  course	
  material)	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
Participants	
  are	
  required	
  to	
  organize	
  his/her	
  board	
  and	
  lodging	
  during	
  the	
  course.	
  	
  	
  

I’d	
  like	
  to	
  sign	
  up	
  for	
  the	
  following	
  teacher	
  training	
  course(s):	
  	
  
Course	
  location:	
  Lucerne,	
  Switzerland	
  	
  
Registration	
  time:	
  Saturday,	
  August	
  16th,	
  2014,	
  12.00	
  a.m.	
  -‐1.00	
  p.m.	
  	
  

	
  

Please	
  note:	
  In	
  order	
  to	
  participate	
  in	
  this	
  teacher	
  training	
  course,	
  each	
  applicant	
  is	
  required	
  to	
  hold	
  ESA	
  
level	
  2	
  (or	
  above)	
  of	
  an	
  accredited	
  Suzuki	
  instrument.	
  

	
  
Title:___________________________________________________________________________________________________________	
  
Surname,	
  given	
  name(s):____________________________________________________________________________________	
  
Address,	
  City:_________________________________________________________________________________________________	
  
Zip	
  code,	
  Country,State:_____________________________________________________________________________________	
  
Phone:________________________________________________________________________________________________________	
  
Email:_________________________________________________________________________________________________________	
  
Instrument,	
  Suzuki	
  level:____________________________________________________________________________________	
  

Suzuki Schule
Luzern Zürich Basel	
  

Elisabeth_Schmetterer@gmx.at

www.brahmsmusicschool.at

Anneke Visser
Afgelopen week ben ik eindelijk langs geweest bij Anneke Visser, jarenlang viooldocente in het Noorden van het
land, en helaas, zo’n twee jaar geleden getroffen door een
herseninfarct.
Ik ben haar veel verschuldigd; ze zat, zolang ik haar ken,
altijd boordevol ideeën, plannen en inspiratie, en wist het
voor elkaar te krijgen geen moment onbenut te laten, zo
leek het althans voor mij.
En daar blijkt dus nog helemaal niets aan veranderd;
haar hele huis is, vanaf de hal bij binnenkomst tot haar,
meest tot de verbeelding sprekende, overvolle maar keurig gesorteerde werkkamer, vol van creativiteit, muziek en
vooral, ja, vooral van violen en viool-gerelateerde dingen.
Tijdens haar werkzame leven dacht ik al vaak dat haar
leerlingen enorm boften met zo’n lerares, voor wie het lesgeven een waar levenswerk en -doel was.

Met geweldige concerten en ludieke acties (zoals b.v. om
24.00 met een aantal kinderen de Heksendans spelen in
een boekenwinkel toen Harry Potter uitkwam) heeft ze
ongetwijfeld veel kinderen onvergetelijke ervaringen bezorgd.
Gelukkig heeft ze ook veel waardering voor haar werk
gekregen, met misschien wel als hoogtepunt het lintje van
de koningin!
Kastenvol waardevol werk en ideeën heeft Anneke, die
ze stuk voor stuk graag met anderen deelt.
Nu is ze stilletjes gestopt met lesgeven, eerst hier, dan
daar, maar langs deze weg wil ik haar toch graag bedanken
voor zoveel jaren geweldig werk, collegialiteit en inspiratie,
en ik hoop en wens dat ze nog evenzo geïnspireerde jaren
mag hebben, ondanks het trieste feit dat viool spelen er
niet meer inzit; het beste Anneke, en heel veel dank!
Monique Dowgwillo

Suzuki fluitworkshop
Geslaagde internationale Suzuki fluitworkshop met 75 deelnemers uit Nederland, België en Zwitserland georganiseerd
door Anke van der Bijl van Fluitschool Flautissimo. Met medewerking van Suzuki fluitdocenten uit Nederland en België,
2 pianisten, een gypsy combo en violist Martin Schäfer. Clowns als intermezzo en als finale een super concert!
Meer foto’s en ook films op de filmpagina van www.fluitschool.nl.

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

Iets (bijna) nieuws voor ouders
Zoals aangekondigd in de vorige editie van het Suzuki
Nieuws, kunnen ouders van Suzuki leerlingen in Nederland sinds oktober 2013 lid worden van een Facebookgroep “Suzuki Ouders Nederland”: https://www.facebook.com/groups/suzukioudersnederland/.
Nota bene (om misverstanden te voorkomen): Deze online
groep is eigen initiatief van ouders van Suzuki leerlingen,
en is niet verbonden aan de SVN. Er bestaat ook geen
stichting “Suzuki Ouders Nederland”.
De Facebook-groep “Suzuki Ouders Nederland” biedt een
extra (online) ontmoetingsplek, waar ouders ideeën en tips
met elkaar kunnen delen, vragen stellen, informatie krijgen
over evenementen, en “links” naar andere webpagina’s zetten of vinden – over bijvoorbeeld boeken, andere discussiefora, video’s, enz. betreffend Suzukionderwijs of muziek in
het algemeen. Deze groep is ook toegankelijk voor volwassen leerlingen van Suzukidocenten, maar (nog) niet voor
jonge leerlingen zelf en docenten. De inhoud van de pagina
is alleen zichtbaar voor leden van de groep.
Het gebruik van internet, en vooral sociale media zoals
Facebook en Twitter, heeft veel veranderingen in onze wereld mogelijk gemaakt: soms ten goede, soms ten slechte;
en vaak zijn meningen daarover verdeeld. Altijd, als iets in
je leven verandert, verlies je ook iets (al is het maar het lekkere gevoel van een oude schoen of trui). Het ontstaan van
deze Facebookgroep heeft ook dus verschillende reacties
en discussie gewekt, meer dan ik had voorspeld (vooral bij
docenten).

Als je wilt kijken of de Facebookgroep iets voor jou kan
betekenen, meld je aan op de welkomstpagina – het is natuurlijk helemaal vrijblijvend, en je kunt je ook weer afmelden wanneer je wilt of als je het niets vindt. Natuurlijk,
als je twijfelt of je wel of niet lid zou worden, is het altijd
goed om er met jouw docent over te praten, om te weten of
zij/hij het een positieve ontwikkeling vind of juist niet. De
meeste docenten, die gereageerd hebben, vinden het een
leuk initiatief. Anderen vinden het, bijvoorbeeld “vreemd
om ouders van hun leerlingen in contact te brengen met
iets waar [zij] zelf als docent niet gewenst zijn”. (Daarom
ben ik nu aan het overwegen of het misschien een goed idee
is om de groep ook toegankelijk voor docenten te maken –
jullie meningen daarover zijn hartelijk welkom...)
Als je meer informatie wilt hebben, of een mening heeft,
stuur dan een mailbericht aan mij Richard Metcalf (richardmet@gmail.com). Ook hoor ik graag van ouders, die
geen Facebookgebruikers zijn, maar meer contact met andere Suzukiouders in Nederland willen hebben.
Om een klein idee te geven van de voordelen: via de Face
book groep heb ik deze link gevonden, met een aantal tips
om je oefening meer impact te geven, als je weinig tijd op
een bepaalde dag hebt: http://www.violinist.com/blog/
lwl/20141/15383/. Heel interessant om te lezen, en ook
veel makkelijker, als je daarop kunt klikken!
Richard Metcalf

====
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Aan alle Suzuki docenten:

Laat je leerlingen lid worden van de SVN!
Beste Suzuki docenten van alle instrumenten!
Wellicht zijn jullie leerlingen allemaal wel al lid van de Suzuki Vereniging Nederland (SVN). Maar ik
heb gemerkt, dat een enkeling er pas na een hele tijd achter komt, dat er zoiets als een Suzuki Vereniging,
een Suzuki Winkel en het Suzuki Nieuws bestaat.
Hoe dat mogelijk is?
Uiteraard zijn (bijna) alle nieuwe leerlingen van mij lid omdat ze boeken en CD’s gaan bestellen bij de
Suzukiwinkel. Maar sommigen bestellen toch eigenwijs via internet en wachten wekenlang op levering,
terwijl Martin Loose het meestal al de volgende dag op de mat weet te krijgen. Daardoor lopen ze
echter ook de ledenkorting mis en een eerste exemplaar van het Suzukinieuws. Het Suzuki Nieuws
staat nu trouwens ook altijd goed zichtbaar in mijn lesruimte op een lessenaar of kastje. Maar tot mijn
niet geringe verbazing kwam ik er bij een paar leerlingen die ik van andere docenten heb overgenomen
achter, dat zij helemaal niets van het bestaan van de SVN en het Suzukinieuws af wisten. Leerlingen
van mij op de andere leslocatie vielen eveneens nog wel eens tussen wal en schip, omdat ik dan in een
middelbare school les geef en dus niet mijn hele studio uitrusting bij me heb en er ook geen Suzuki
Nieuws ‘rondslingert’. Zij hadden hun lesboek en CD al, hoefden dus voorlopig niets te bestellen bij de
Suzuki winkel en kregen dus ook geen Suzuki Nieuws, geen aankondigingen en verslagen van andere
leerlingen en ouders, geen nieuws over de landelijke SVN-concerten, behalve wanneer ik in de les
toevallig eens iets noemde.
Mij werd duidelijk dat daar een taak ligt voor mij als docent! Ik zou de nieuwe ouders en leerlingen nog
beter moeten informeren over het bestaan van de Suzuki Vereniging! Dat doe ík nu wél. Doen jullie
het ook?
Vraag eens rond onder je leerlingen of ze daadwerkelijk lid zijn, eens iets willen bijdragen voor het
Suzuki Nieuws enzovoort, enzovoort! Wie weet maak je er heel wat mensen blij mee, die open staan
voor uitwisseling en informatie!
HARTELIJK DANK!
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
(redactie Suzuki Nieuws)

=====
Suzuki Nieuws

Eigen composities

door jonge kinderen

Een rubriek om kinderen de gelegenheid te geven een eigengemaakt liedje te publiceren.
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

Linde Lochtenberg heeft een lied bedacht.

Een wel héél speciaal optreden van Hannah Hondius (leerling Monique Dowgwillo) in Amsterdam.
Ze speelt de 2e variatie van Twinkle én doet tegelijk
een echte circusact op de schouders van haar moeder!

Samen 'schrijven' Linde en Emily het op
tot alle noten op de goede plek zitten.

=================
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Ken jij de tandenfee?
De tandenfee is een klein feetje dat dol is op de tandjes van
kinderen die tanden aan het wisselen zijn. ‘s Avonds als je
ligt te slapen, komt ze naar je bedje en kijkt onder je kussen
of er een tandje ligt. Als er eentje ligt, dan neemt ze die mee
en geeft jou een centje of een klein cadeautje als beloning.
Helaas vloog de tandenfee ons huis nog wel eens voorbij,
terwijl er wel een tandje lag te wachten onder het kussen
van een van onze kinderen. Als ze de volgende dag onder
hun kussen keken, was er geen centje te bekennen. Dat was
natuurlijk wel een teleurstelling. Om het voor de tandenfee
wat gemakkelijker te maken, hebben we een liedje bedacht.

En sindsdien gaat het altijd goed, de tandenfee weet nu altijd precies waneer er een tandje ligt te wachten.
Je kunt het liedje ook op je viool (of ander instrument) spelen, dat vindt de tandenfee vast heel mooi!
Voor de instrumenten die graag met kruizen spelen in bklein hierboven en voor de instrumenten die liever minder
voortekens hebben in a-klein hieronder.
Marit Groeneveld, moeder van Mira (8) en Fiene (7). Alle
drie zijn ze leerling van Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht

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

http://londonsuzukigroup.co.uk/whats-on/bryanston/

Gesignaleerd door Monique in Amsterdam; een vrachtwagen met een wel héél speciale tekst!
Die Fransen zien overal muziek in!

=================
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Moskou vraagt Goudse fluitiste vooropleiden muziekdocenten
Persbericht van Pieter van Vliet verschenen in het Algemeen Dagblad van 16 oktober 2013.

Alle dreigende taal die Rusland de laatste dagen spuwt
richting Nederland ten spijt. De Goudse fluitiste Anke
van der Bijl stapt straks gewoon in het vliegtuig voor een
bezoek aan Moskou. Daar gaat zij Russische muziekdocenten cursussen geven. „Ik ga voor vijftig docenten
seminars geven in muziekeducatie voor jonge kinderen,"
zegt Van der Bijl over haar avontuur. Na vele studies,
onder meer in Engeland, Japan en de Verenigde Staten, en
ruim 25 jaar internationale ervaring geldt de Goudse als
specialist op het gebied van muziekeducatie voor het jonge
kind, met als specialisme de (dwars)fluit. Van der Bijl geeft
sinds 1987 leiding aan de Goudse fluitsisten-chool Flautissimo, waar zij muzieklessen geeft aan leerlingen vanaf
4 jaar. Daarnaast is zij een veelgevraagd gastdocent bij
dwarsfluit-workshops in binnen- en buitenland. Zij werkt
aan de hand van een methode die werd ontwikkeld door
violist Shinichi Suzuki. „De Suzuki-aanpak gelooft in
de mogelijkheden van elk kind. Zijn werkwijze berust op
het principe van natuurlijk leren, zoals ieder kind ook zijn
moedertaal heeft leren spreken," aldus Van der Bijl. „Dit
betekent jong en speels beginnen, luisterend leren, actieve
betrokkenheid van ouders en individuele - en groepslessen
voor iedereen."

Spannend
Niet voor het eerst reist de Goudse af naar het buitenland voor trainingen. Eerder doceerde zij aan conservatoria in Denemarken, Finland, Italië en Spanje. Nu volgt
dus Rusland. „Sinds twee jaar krijgt de European Suzuki
Association aanvragen uit Rusland om voor muziekdocenten deze opleiding te verzorgen. Nu er zoveel aanmeldingen zijn, kan ik samen met mijn Britse collega, de violiste
Helen Brunner, daar aan de slag." Het uitdragen van haar
belangrijkste overtuiging 'iedereen is muzikaal' dit najaar
in Rusland, is beslist een spannende. „Het is het thuisland van legendarische musici als de gebroeders Oistrakh,
Maxim Vengerov, Yuri Bashmet en Rostropovich. Je zou
zeggen: wat moet ik ze daar nog leren. Maar er ligt een
extra uitdaging aangezien bij onze methode de nadruk op
natuurlijk leren ligt. Bij de moedertaalmethode is geen
selectie 'aan de poort'. Discipline is geen hoofdzaak, een
kind mag, het moet niet. De motivatie wordt bevorderd
door de speelse, kindgerichte werkwijze; niet door strenge
discipline. Zo'n aanpak wil men nu ook in Rusland."

Anke van der Bijl geeft dwarsfluitles aan een van haar jonge leerlingen in Gouda. Foto Pim Mul.

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

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 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 Cleden € 12,00. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
Nieuwe leden en donateurs kunnen zich aanmelden bij:
		Secretariaat 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

