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Mededelingen

GEFELICITEERD!!!
KAREN LAVIE
is op de afgelopen ESA vergadering
in Vaalbeek aangenomen als
TEACHER TRAINER FLUIT
Ze mag nu dus ook hier in Nederland
docenten opleiden tot Suzuki fluit docent.
Rijke ervaring heeft ze, want sinds 20 jaar was ze al
opleider en examinator aan het New Zealand Suzuki Institute.
Meer informatie is te vinden op haar website:
www.fluteforlife.com

Irene Gevaert overleden
Op 20 april is Irene overleden aan de gevolgen van kanker. Ze was een wijze vrouw met
een mooi gevoel voor humor. Indrukwekkend was de openheid waarmee ze met haar ziekte en naderend sterven om ging. Daarmee heeft ze haar man en kinderen ongetwijfeld veel
steun gegeven. Ikzelf vind het een eer dat ik haar ook in die periode les heb mogen geven,
ik heb veel van haar geleerd.
Tijdens de uitvaart mocht ik samen met een aantal volwassen leerlingen, vioolvrienden van
Irene, voor haar spelen. Er was veel verdriet, maar bovenal veel liefde. En dat hebben we
aan haar te danken.
Op de kaart die ze zelf heeft ontworpen schrijft ze: „Ik ben voor het geluk geboren”. Ze
had gelijk!
Coutier Rademaker

Janice Walker overleden
Janice Walker, onze Suzuki-collega uit Apeldoorn is in het weekend van 25 mei
overleden.
Al lange tijd ging haar gezondheid achteruit doordat ze leed aan pancreaskanker,
maar tot Goede Vrijdag heeft ze zelfs nog lesgegeven, vanaf de bank. Ze heeft
het laatste jaar alles op alles gezet om met homeopathie e.d. haar conditie te
optimaliseren, en dat is haar goed gelukt.
Daarna is zij naar een hospice gegaan, waar ze toch nog iedereen heeft verbaasd
met haar wilskracht om er helder en zonder pijn nog lang te zijn, en nog te kunnen
genieten van filmpjes en berichten die leerlingen stuurden.
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Van de voorzitter

Mijn concentratie wordt ruw verstoord als mijn doorgaans redelijk rustige jongste dochter met een verhit gezicht
uit school thuis komt. Hoogst verontwaardigd dat ze nu nog allerlei proefwerken opgekregen heeft. “… Het is bijna
vakantie, mam …!
Inderdaad, als ik in mijn agenda kijk het is bijna vakantie, althans voor dit deel van Nederland. Het valt me op dat
mijn dochter die druk blijkbaar niet voelt voor de afsluitende voorspeelmiddag èn het Suzuki Concertje bij haar
viooljuf. De stukken die ze daar gaat spelen zijn toch ook bepaald niet makkelijk en ze studeert daar toch ook
dagelijks op.
Net zo min als mijn dochter op het moment dat ik dit typ op haar lauweren kan rusten tot we daadwerkelijk gepakt
en gezakt richting vakantieland kunnen rijden, heb ik nog een schier eindeloze lijst met het predicaat “belangrijk, nog
af te handelen”. Misschien komt het u als lezer bekend voor. Een dag is veel te kort en de zelfklevende memoblaadjes
die ik voor dat doel op mijn computer plak, raken door de warmte soms los van mijn computer ...
Ook het SVN bestuur zal niet op haar lauweren rusten. Naast de reguliere taken, zijn ook de voorbereidingen achter
de schermen voor de Suzukidag op 5 oktober a.s. inmiddels in volle gang! Daarvoor is een woord van waardering
op zijn plaats. In het bijzonder voor Coutier Rademaker èn alle Suzukidocenten en opleiders die, ieder op hun
eigen manier, hun bijdrage leveren aan de voorbereidingen. Want hoeveel mensen realiseren zich daadwerkelijk de
ontelbare uurtjes die hierin gaan zitten en dat dit allemaal “liefde-werk-oud papier” is? Het enthousiasme, de drive,
kennis en ervaring binnen onze vereniging blijkt groot. En ook al blijkt de praktijk soms weerbarstig als het gaat om
het nakomen van afgesproken deadlines, komt het dankzij ieders inspanningen meestal toch weer op zijn pootjes
terecht.
Het verheugt mij als voorzitter ook dat, wat de ontwikkeling van de Suzuki Methodiek in Nederland betreft,
er nieuwe instrumenten bij zijn gekomen. Blokfluit, cello, dwarsfluit, piano, viool zijn gemeengoed en vorig jaar
hebben we een gitaardocent mogen verwelkomen en ook voor contrabas is er inmiddels een tweede Suzukidocent
bij! Bewondering en respect heb ik voor al die docenten die, naast hun lespraktijk, hun opleiding volgen. Je moet
er namelijk heel wat voor over hebben! Sommigen moeten hiervoor zelfs naar Italië, Denemarken of GrootBrittannië! En niet te vergeten de Suzuki Early Childhood Education (SECE) en Children’s Music Laboratory
(CML)! Nieuwsgiering naar wat dat inhoudt? Kijk voor de link van SECE op de SVN site en voor CML op www.
musicalgarden.it.
Over reizen gesproken: dit is alweer het laatste Suzuki Nieuws voor de zomervakantie. Een compliment voor de
redactie en de vormgever (resp. Liesbeth en Zbigniew) die wederom hun best hebben gedaan om er weer een fraaie,
informatieve en interessante uitgave van te maken. Ook geheel onbezoldigd “liefde-werk-mooi papier” en we hopen
dan ook dat het u veel leesplezier oplevert.
Een greep uit de onderwerpen: de belevenissen en ervaringen van de docenten die de Suzuki Convention in
Brussel hebben bezocht, ervaringen van diverse workshops, Scotts oefentips, Marieke’s boekbespreking. En ook,
naar aanleiding van de extra algemene ledenvergadering die onlangs plaatsvond, in deze Suzuki Nieuws alvast de
publicatie van de goedgekeurde jaarcijfers 2013. Met dank aan de kascommissie en de penningmeester! Het verslag
van de vergadering was nog niet gereed voor publicatie, maar dat komt ongetwijfeld in het volgende Suzuki Nieuws
aan de orde!
Ik wens alle lezers een mooie muzikale zomer met veel ‘speel’plezier en een heel goede vakantie!
Esther van Eijk, voorzitter
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European Teachers’ Convention 2014
Vinden zonder te zoeken: Italianen, Denen, Nederlanders en Finnen vinden elkaar!
Het is Goede Vrijdag, een uur of twee ‘s middags en ik
begin een beetje te zweten achter het stuur. Ga ik het
halen? Mijn bedoeling was om om 15.00 uur in Vaalbeek
in België te zijn, de plek waar de Teachers’ Convention van
de European Suzuki Association (ESA) plaatsvindt. Maar
ik sta nu al voor de zoveelste keer stil op de A27. Na een
omleiding en oponthoud in Antwerpen bereik ik om 16.30
uur het klooster in Vaalbeek, waardoor ik de Afternoon
Tea mis, maar nog net op tijd ben voor de officiële opening.
Al gauw zie ik mijn Engelse blokfluitcollega Nancy Daly
die met een grote lach op me afkomt en ik kan wel raden
waarom. Ze heeft die ochtend te horen gekregen dat ze
benoemd is tot Teacher Trainer blokfluit. Yes, de eerste in
Europa! Ze is nu de vierde in de wereld naast twee in de
Verenigde Staten en één in Canada. Ze kan nu docenten
opleiden tot en met het laatste level vijf en daardoor kan ik
vanaf augustus bij haar mijn vierde level gaan doen.
Waar gaat het om bij deze Convention? Het thema is ‘Back
to Basics’. Terug naar het begin dus, maar dat zijn we bij
Suzuki natuurlijk wel gewend. Eén van de kenmerken is toch
het teruggrijpen op dingen die we al onder de knie hebben
en die te blijven herhalen en gebruiken zodat het steeds
mooier gaat klinken. Zo is er een lezing over waar mooie
muziek mee begint, namelijk een mooie toon. En tijdens
een tonalisatiesessie van de dwars- en blokfluiten brengen
we allerlei tonen met verschillende karakters in praktijk.

Op een ander moment wordt Kortjakje oftewel Twinkle,
het Suzuki-liedje bij uitstek, onder de loep genomen.
Hoewel elk instrument het in zijn repertoire heeft (ook
zang is een van de Suzuki ‘instrumenten’!), blijken er grote
verschillen in leerdoelen, toonsoorten, variaties en moment
van voorkomen in de methode. Op de avond van de eerste
dag worden we getrakteerd op een prachtig concert door
vioolleerlingen van Vlaamse docenten. Dan zitten we
opeens niet meer aan de basis, maar aan het ander uiterste
van de Suzuki-methode. Wat een ongelooflijk niveau!
Het aantal blokfluitdocenten in Europa is nog zeer
bescheiden en we vormen maar een kleine groep in de
Suzuki-wereld. Helemaal op deze Conventie, die bedoeld
is voor docenten vanaf level 3, omdat het anders te massaal
zou worden. Behalve Nancy is ook Eija Puuko uit Finland
er, maar omdat zij behalve blokfluitdocent ook Teacher
Trainer dwarsfluit is, ligt daar deze dagen haar prioriteit.
Waar andere instrumenten zoals viool, cello, dwarsfluit
en piano door het grotere aantal docenten hun eigen
workshops hebben over boek 1, 2 en 3, moeten de kleinere
groepen iets anders verzinnen en zoeken ze elkaar op. En
voor we er erg in hebben is er een verrassend ensemble
gevormd van twee zangeressen uit Finland, een gitariste uit
Denemarken, een mandolinespeelster uit Italië en de twee
blokfluitisten. Werken we aan een muzikaal sprookje dat
we een dag later aan iedereen laten horen. Voor het eerst
van mijn leven speel ik samen met een mandoline. Tjonge,
wat een mooi instrument is dat!
Er zijn inspirerende workshops, te veel om allemaal bij te
wonen. Ik ga naar Caroline Fraser, piano Teacher Trainer
werkzaam in Peru. Iemand die de blokfluit een warm hart
toedraagt. Ze geeft een geweldige lezing: ‘Noten lezen, met
plezier!’ en ik doe veel ideeën op.
En dan de workshop van Marco Messina, bijgestaan
door de eindredacteur van dit blad, Liesbeth Bloemsaat.
Hij vertelt met passie over Children’s Music Laboratory
(CML), een in Italië ontwikkelde cursus muzikale vorming
voor kinderen vanaf drie jaar. Maar dan helemaal op de
Suzuki-manier. Via allerlei zang- en bewegingsspelletjes
leren de kinderen, vaak met muzikaal Suzuki-materiaal,
hun eigen lichaam ontdekken en de ruimte om zich heen,
en gaandeweg worden allerlei muzikale patronen en
structuren lichamelijk ervaren, begrepen en gebruikt. Wat
een enorm goede voorbereiding op het leren spelen van een
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European Teachers’ Convention 2014
instrument! Het hele CML-curriculum loopt trouwens
over 6 jaar, het is dus niet alleen een pre-Twinkle en/of preinstrument cursus. De presentatie van Marco spreekt me
zo aan dat ik ook een tweede ingelaste workshop bezoek.
Ik neem me voor om daar een cursus in te volgen, zodra de
tijd het toelaat.
‘s Avonds gaat de bar open, gerund door voormalige
chairman van de ESA, Haukur Hannesson. Zeer gezellig,
zoveel collega’s bij elkaar. Er worden ideeën uitgewisseld,
nieuwe contacten gelegd, er wordt plezier gemaakt en ook
muziek. Op een gegeven moment hoor ik achter mij weer
de vrolijke en opzwepende klanken van de mandoline en
een tel later sta ik weer heerlijk mee te fluiten.

Tussendoor zijn ook nog plenaire sessies gepland waarin
onze kennis over de Suzuki-wereld wordt bijgespijkerd
en een toekomstbeeld wordt geschetst. De ESA blijkt
een enorm gebied te bestrijken. Behalve Europa hoort
ook Afrika hoort tot het werkgebied en zeer recent is in
Rusland het eerste Teacher Trainingsprogramma gestart.
Dat vind ik het bijzondere van Suzuki-onderwijs: het
contact met mensen van allerlei nationaliteiten en uit heel
verschillende culturen die allemaal met hetzelfde voor
ogen hebben: kinderen tot ontplooiing laten komen door
ze actief in aanraking te brengen met muziek. Het zijn
warme, inspirerende contacten. Het was goed om elkaar
weer te zien.
Jaap Delver, Suzuki blokfluitdocent.

We don’t need to wait till a child can play a concerto: Twinkle is enough!
Beste lezers, de voertaal tijdens dit internationale congres was Engels en mijn herinneringen hebben zich in deze taal
ergens in mijn hersenen vastgelegd. Vandaar dit verslag in het Engels, mijn tweede, geadopteerde, ‘moedertaal’ – I hope
you don’t mind.
Last Easter, more than 150 European Suzuki teachers and
teacher trainers gathered in Vaalbeek, close to Leuven in
Belgium, for a much anticipated ESA Convention. They
had come from all over Europe, around 25 different
countries, and glancing at the list I felt myself filled with
the same excitement that comes over me when reading the
arrival and departure signs at Schiphol… Latvia, Spain,
Russia, Ireland, Italy, Norway, Croatia, Estonia, France,
Iceland, Turkey, the Netherlands… an illustration of the
width and breadth of a movement that started with one
man’s realization that “where love is deep, much can be
accomplished”.
The theme of the convention, “Back to Basics”, was not
meant to include the accommodation, joked Martin
Rüttimann, the ESA president. And it was true that the
corridors in the old monastery were long – especially for
trips to the shared bathrooms during the night – as were
the queues for dinner. But the atmosphere of the old
buildings was conducive to reflection and exchange, the
lecture rooms breathed space, comfortably accommodating
us all and the surroundings were green and peaceful, with
forests in which some managed to get lost before breakfast.
Last, but certainly not least, there was the bar: animated,
well-attended and ‘gezellig’.

On the first evening we were treated to a concert by a
large group of advanced violin students, led by their
Belgian teachers. The depth of feeling in the children’s
performances, the acrobatics of their bows and at times
dazzling speed of their fingers, the way they communicated
through the music with their audience and with one
another, their focus, their smiles… It was the best possible
start of the weekend, firmly connecting us with what
Suzuki’s philosophy is all about.
The conference programme was rich and varied, with
sessions often scheduled simultaneously. It was wonderful
to have choice, but at times hard to decide what to miss
out on. My reporting is eclectic therefore and by no means
complete. Here’s just to give you a taste…
Koen Rens and several of his Belgian violin colleagues
spoke on “Keeping teenagers in your studio” and, judging
by the many teenagers that had been part of the amazing
concert on the previous evening (their combined students),
they seemed eminently qualified to do so. Helen Brunner
from the UK and Jan Matthiesen from Denmark
discussed the roles of parents in their children’s learning
and had creative suggestions on how to accommodate
music practice in families’ increasingly busy lives. It can be
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difficult when you are working long hours, but it is possible
to re-organize commitments in order to give yourself time
and opportunity to grow with your children through
music. What could be more important? From cello teacher
Annette Costanzi I learned about ‘organic teaching’ – it
has to do with harmonious, natural development of skills
- and from Marja-Leena Mäkilä about ‘the importance of
teaching tone’ with videos of her honey-toned flute students
back home in Finland. Some speakers shared “how Suzuki
changed their lives”. All spoke from a depth of experience
and knowledge, leaving their audiences inspired and often
moved.
Christophe Bossuat, who established the method in his
native France after studying with Suzuki in Matsumoto,
told us about the ‘Suzuki Spirit’. Once you caught this

spirit, he explained – or it could be that it caught you – life
is never the same anymore. For living with the Suzuki spirit
is a holistic condition, a reminder of the basic function of
life. When you help a child to play Twinkle, you help him
access his higher self, and his spirit manifests. We don’t
need to wait till a child can play a concerto, Twinkle is
enough. It is a profound experience from the start, one of
the miracles of life.
Thanks to all speakers – and to the many others who
organized this important event. Next time the convention
will be held in Poland. Make sure you’re there.
Karen Lavie, Suzuki dwarsfluitdocent en Teachter Trainer in
Haarlem en Amsterdam.

Geen Dag Zonder Bach
Het was Pablo Casals die deze, overal terug te vinden uitspraak, muntte in de jaren veertig van de vorige eeuw en inmiddels geldt dit ook voor mij.
Sinds een aantal maanden probeer ik het ‘samenspel’ te leren met mijn
broer die gitarist is. Klassiek, jazz, Braziliaans, het maakt hem niet uit;
als het maar ‘echte’ muziek is. Aangezien Bach een groot deel van zijn
klassieke voorliefde uitmaakt heeft hij mij om te beginnen Menuet IV
voorgeschoteld, waarbij hij de begeleiding voor zijn rekening neemt.
Het stuk is niet te vinden in de Suzuki boeken en er zitten voor de onervaren violist enkele lastige ‘grepen’ in. Geen nood; ik neem het stuk
vervolgens mee naar mijn ‘ juf ’ Monique Dowgwillo en samen spelen
we het door. Ze helpt me met de vingerzettingen, de op- en afstreken,
of door andere technische aspecten van het stuk te verduidelijken. En
dan is het spelen, proberen geblazen, elke dag.

Zo ook met Menuet V en binnenkort VI. Of
met het prachtige ‘Invention a-moll’, oorspronkelijk geschreven voor klavier maar bewerkt
voor gitaar. We spelen het uit Zwei Gitarren
musizieren en het stuk staat ter inspiratie op
mijn telefoon.
Uit het voorwoord van de ‘dikke Bach’, de recent gepubliceerde “pil” van John Elliot Gardiner over zijn idool, kun je concluderen dat de
meester zelf al inzag dat niemand gebaat zou
zijn bij al te menselijke verhalen over de persoon die hij óók was. En dat Albert Einstein
over Bachs levenswerk zei: ‘luister, speel, geniet, bewonder – en hou verder je mond.’ Toch
zal ik, nieuwsgierig als ik ben, het boek zeker
lezen maar wel in de zalige wetenschap dat de
geniale musicus niet verklaart gaat worden. Zo
blijft het belang van het streven intact, het dagelijks ‘onmogelijke’ te proberen: een heel klein
beetje in zijn buurt te komen. En verbeeld ik
me dat er, heel af en toe, één noot klinkt waarvan ik denk dat Bach hem zo bedoeld zou
kunnen hebben. Voor mij geen dag – zonder
verbeeldingskrach(t).
Tanneke Vriend. Volwassen leerling van
Monique Dowgwillo.
6 mei 2014
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Een instrument dat je moet leren horen
Over de contrabas, de olifant onder de strijkinstrumenten
Aan een lommerrijk laantje in Hilversum woont ze: Norma Brooks, één van de twee Suzuki contrabasdocenten die
Nederland rijk is. Ik was nog niet binnen of het gesprek
ging over India. Een paar maanden geleden nog woonde ze
enige tijd in Mumbai vanwege een project met het Symphony Orchestra of India. Ze heeft veel gereisd in haar leven, is
opgegroeid in de VS, woonde vijf jaar in Mexico en vestigde
zich ongeveer 30 jaar geleden in Nederland waar ze in toporkesten speelde, onder andere de Radio Kamer Filharmonie. Ook was ze vijf jaar docent aan het Haags Conservatorium en heeft daar onder andere met jazzmusici gewerkt.

Denemarken
Een jaar geleden werd de Radio Kamer Filharmonie opgeheven en kwam het moment om een Suzuki-opleiding in
Denemarken te gaan doen, iets wat ze al heel lang wilde,
maar wat er door alle drukte niet van kwam. Inmiddels
heeft Norma haar eerste level gehaald en zet ze haar eerste
schreden op het pad van lesgeven aan kinderen. Daarnaast
heeft ze veel freelance optredens: “Gelukkig is er meestal
genoeg werk voor me.”.

Zweten!
Norma is dol op haar instrument. “Bas spelen is een
enorm fysieke aangelegenheid, zwaar werk, en alleen
daarom al vind ik het aangenaam om te doen. Reken maar
dat je zweet als je de 9e symfonie van Beethoven speelt.
Daar staat tegenover dat het natuurlijk minder inspannend
wordt naarmate je beter kunt spelen.”
“De bas is zo belangrijk voor de muziek, hij past bij alle
muziekstijlen, klassiek en cool. Er is altijd wel een bassist
nodig, zonder bas is er geen orkest, zonder fundament is er
geen muziek”.

Je moet hem leren horen…
Ik vertel haar dat ik het geluid van een bas in eerste instantie vaak niet eens opmerk, maar dat ik iedere keer als
ik hem wel hoor, verbaasd en tevreden ben over het geluid,
soms voel je hem alleen maar. “Ja, je moet leren de bas gewaar te worden en pas dan merk je hoe belangrijk hij is.
Voor mij is er een aparte ruimte in het hoorbare heelal die
gevuld kan worden door de lage frequenties van de bas”.
De plek van de bas lijkt nederig en dienend, maar is in werkelijkheid sturend en leidend. “Je zou als contrabas-sectie een
orkest flink kunnen opjagen als je daar zin in zou hebben …”,
zegt ze met een grijns.

“Veel mensen denken dat je eerst cello moet leren spelen voordat je contrabaslessen neemt, maar dat is niet nodig. Kinderen
kunnen vanaf een jaar of vier, vijf beginnen met de contrabas.
Er bestaan ook kinderbassen tegenwoordig.”
Als ik terugloop naar het station krijg ik ineens een beeld
van een heel coole 5-jarige die een heel coole contrabas bespeelt. Prachtige toekomst!
Coutier Rademaker
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Wat het ons zou brengen
In maart van dit jaar vertelde onze viooldocente Liesbeth ons van een workshop tijdens het Hemelvaart
weekeinde. Er zouden super docenten komen (waaronder
Koen Rens uit België). Onze dochters, Mira (8), Fiene (7)
en Senne (8) waren meteen enthousiast. Vanwege de workshop zelf nog niet zozeer, maar vooral vanwege het feit dat
het in Düsseldorf, in Duitsland plaats zou vinden. Reden
voor ons om ons aan te melden en af te wachten wat het
ons zou brengen. Het was voor ons de eerste keer dat we
mee zouden doen aan een workshop. We spelen nog niet
zo lang, we zijn in september 2012 gestart.
Naarmate Hemelvaart dichterbij kwam, werden de meiden steeds enthousiaster. Tijdens de les werd er hier en
daar Duits gesproken, om alvast te wennen aan wat termen. ‘Geige’ = viool, ‘Bogen’ = strijkstok, ‘Hallo’ = hallo,
dat soort dingen. Het zou het vast makkelijker maken. En
uiteindelijk was het dan zover: Hemelvaartsdag was aangebroken. Vanwege werkverplichtingen konden we niet al op
woensdag vertrekken, wat betekende dat we op donderdag
morgen al om 6 uur in de auto moesten zitten. Gaf niks,
we hadden er zin in en om kwart voor 9 waren we bij de
Thomaskirche, waar we de komende dagen zouden spelen
en luisteren.
Fiene, (die was ingedeeld in groep 1A) mocht gelijk om 9
uur van start, Senne en Mira (1B) pas later, maar daardoor
konden zij wel luisteren bij andere lessen. Dat was indrukwekkend hoor, jongens en meisjes die al een paar jaar speelden, zien en horen spelen.
Toen na de koffie pauze Mira en Senne aan de beurt waren
voor hun eerste les, viel dat niet echt mee. Hun docente
sprak Duits, en helemaal geen Nederlands als ze het niet
begrepen! Gelukkig mochten de mama’s af en toe een vertaling geven, dat maakte het makkelijker. Maar het was wel
heel leuk: allemaal kinderen die net zo makkelijk hetzelfde
stuk speelden, of ze nu uit Duitsland of Nederland kwamen.
De docenten bleken inderdaad super. Allemaal Suzuki
docent, maar allemaal met hun eigen stijl: Koen Rens, die
bijna geen woorden gebruikte tijdens de les maar een soort
mime act gaf; Kate Greenhalgh, met een tomeloze energie
en gulle glimlach; Nagisa Otsuka-Sandoz, rustig en ingetogen, Ines Armanino bij de kleintjes met piano en gekke
dansjes. (Cathy Shepeard, die tijdens deze workshop met
de meest gevorderde leerlingen gewerkt heeft, hebben we
niet les zien geven). Voor de kinderen vloog de tijd voorbij,
ze vroegen verbaasd, ‹is de les nu al klaar?› terwijl ze dan al
bijna een uur bezig waren.
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ken en stemmen, en generale repetitie in de
kerk zelf. En dat was al mooi! Prachtige akoestiek! Om 4 uur begon het concert, alle kinderen
zagen er prachtig uit in blauw-witte kleren.

Op donderdag hadden de dames 3 uur les. Het zelfde gold
voor vrijdag. Tijdens de pauzes konden we snoepen van de
lekkere dingen die iedereen van thuis had meegebracht:
van pasta salades en quiches tot zalige chocolade cake.
Vanuit Nederland hadden wij ons vanwege de reis beperkt
tot tomaatjes en komkommertjes, maar die vonden ook
gretig aftrek.

Eerst begonnen de gevorderden, daarna de minder gevorderden, maar de eersten bleven wel staan om mee te spelen
met de anderen. Heel indrukwekkend om circa 60 violen
in redelijk totale harmonie ‘Allegro’ te horen spelen. Uiteindelijk deden ook de allerkleinsten mee: 67 x ‘Olifantje
in het bos’ met verschillende ritmes (‘Appeltaart met slagroom’ is ‘Meine kleine Geige’ in het Duits)! We hadden
het niet willen missen. En de meiden waren zo onder de
indruk dat ze nu hard hun best doen om nog beter te leren
spelen.
Marit Groeneveld (moeder van Mira en Fiene) en Boukje
Hoog (moeder van Senne), (alle 5 leerling van Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht, Den Haag)

Dag 3, zaterdag, zou worden afgesloten met een concert.
Eerst nog een les, daarna lunch, omkleden, violen uitpak-

Een bad vol inspiratie
Want dat is hoe het voelde, thuisgekomen van de 3-daagse
workshop in Düsseldorf. Alsof ik 3 dagen ondergedompeld ben geweest in de fijnste energie, de beste aandacht en,
ongetwijfeld, de beste pedagogische aanpak, van een aantal
van de meest voortreffelijke Suzukidocenten van Europa.
Van 9.00 tot 17.00 uur werd er les gegeven door Koen
Rens, Kate Greenhalgh, Nagisa Otsuka-Sandoz, Cathy
Shepheard en Ines Armanino. Ines heeft ook deze hele
workshop georganiseerd, iets waar ik ook de grootste bewondering voor heb.

moest krijgen. Nagisa was een verassing voor me; wat een
helderheid en tempo, en Cathy was juist weer heel rustig en
zacht, wat ook heel fijn was.
In de middagpauze waren er tafels vol veelal zelfgemaakte
heerlijkheden die de ouders meegebracht hadden. Natuurlijk hebben we wel meer dan eenmaal een puber gesigna-

De lessen waren wat mij betreft stuk voor stuk een feest;
Koen (degenen die hem kennen weten het wel) staat elke
les garant voor puur vermaak. De kinderen hangen aan zijn
lippen en al grappend en grollend (hij is een meester in het
lesgeven zonder al te veel woorden te gebruiken) krijgt hij
de kinderen precies waar hij ze hebben wil. Vaak hebben
ze niet eens door dat ze plotseling die viool wél echt op hun
schouder hebben staan, of dat die pink ineens rond op de
stok staat. Ook Kate loopt elke les over van een een heerlijke vrolijke energie waarmee ze iedereen aansteekt. Met
veel beweging en grote vaart vloog ook hier de tijd om. Ines
wist duidelijk precies wat ze wilde en ook hoe ze het zover
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leerd met een bordje vol cake, taart, chocolade, drop en koekjes als lunch...
Na de middagpauze waren er interessante lezingen van Koen en Cathy. Die van Koen hopen we in
Amsterdam binnenkort te laten zien waarbij natuurlijk
iedereen welkom is (info: suzukivioolles@gmail.com).
Ik heb zelf weer eens duidelijk meegemaakt hoe sterk omgeving infecteert, en hoe ontzettend belangrijk het dus is
om juist kinderen in een “voedzame” omgeving te laten zijn.

Ook mijn eigen lessen hebben deze dagen een enorme
boost gehad, en ik heb enorm veel zin in nog beter en met
nog minder woorden les te geven.
Ook van ouders hoor ik dat tot hun verbazing thuis een
soort oefenexplosie heeft plaatsgevonden.
Tja, dat is nu eenmaal een van de veel voorkomende gunstige bijwerkingen van een workshop. Met andere woorden:
een aanrader voor iedereen, deze workshop!
Monique Dowgwillo, Suzuki viooldocente in Amsterdam

Alexander likes violin workshops very much!!!
We have just come back from a brilliant Hemelvaart
weekend in Düsseldorf. My son Alexander attended the
group 1C classes and a couple of group 1B classes of the
three day Suzuki children’s workshop.

my son and the younger children it was very inspirational
to watch this and then to join together and play their
familiar pieces was a brilliant experience. For Alexander
it was the highlight of the weekend.

When I ask him his favourite teacher, he immediately
answers Koen, who had a very dynamic style that appealed
to Alexander. It also helped that Koen didn’t need to
speak at all to engage with the children. He had a great
experience of all the different teachers and different styles
of instruction, and gained something new from each
session. Most importantly it has boosted Alexanders
enthusiasm for the violin again. Alexander really enjoys
a group environment for his violin instruction and having
three days of sessions, with lots of children his age and level
was wonderful. Despite the language barrier, he played
next to some great kids during the sessions then spent
time together outside the groups playing table football and
eating delicious food.

Alexander Kho (8), (leerling van Liesbeth BloemsaatVoerknecht, Den Haag)

As well as the great experience in music, it was also a lovely
friendly atmosphere. I had a chance to speak to other
mum’s and dad’s and my youngest son also enjoyed the
social feel of the event. Inside the classes it felt very calm
and my youngest son and I watched and enjoyed the music
and enthusiastic instructors.
Outside the classes there was a fun, social feel to the
event, with kids playing and eating together. Everyone
who attended the event contributed some food, which
amounted to a wonderful and varied selection of very
international cuisine. There was definitely something for
everyone, and it was always fresh.
On the final afternoon we were able to sit down and
enjoy a wonderful concert from all of the levels at the
workshop. The performance from the older children was
beautiful and they should be very proud of their effort. For

De viool is net een kat: Alexander and Mira voelen het
‘spinnen’ van de viool in de les van Kate Greenhalgh.
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Düsseldorf was LEUK!
Hierbij het verslag van Doutsje Harsta van de
driedaagse Suzuki Workshop Düsseldorf: Het leuke
was dat we samen speelden in een groep. En dat we
tweestemmig speelden. En dat we allemaal leuke
dingen tussendoor deden in de les: met je vingers
buigen en kletsen met de leraar. In het Duits, maar
toch versta je het een beetje. Niet de eerste dag maar
later wel een beetje. We hebben ook veel gelachen.
En het eten was heel anders dan in Nederland, Alle
mama’s hadden iets meegenomen. Het was lekker.
Het concert in de kerk was heel nieuw voor mij. Het
was een heel ander geluid, het galmde een beetje.
Buiten de lessen en het concert om was het ook heel
gezellig, we gingen naar de speeltuin. En we zaten
in een hotel, met zwembad. Drie dagen bij de juf
(Monique) was echt heel leuk, lekker met de juf op
stap.
Wat ik nu anders ga doen is dat ik extra veel ga
oefenen, en met Lara en Silke in Amsterdam ga
optreden. Ik heb het filmpje op school laten zien, de
kinderen vonden het leuk.
Doutsje en Kim Harsta, Amsterdam (leerling van
Monique Dowgwillo)
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De klank van een gitaar

Ideeën voor onpersoonlijke
aansporing

In een gitaar zitten veel klankkleuren. Misschien meer dan
je denkt. Je kunt heel genuanceerd spelen. Je moet dan wel
goed luisteren, want het volume is klein. Nou ja, ik moet niet
overdrijven, maar het klinkt in ieder geval véél zachter dan een
strijkinstrument of piano of wat dan ook. En dat is goed, dat
hoort bij een gitaar; het is een echt (huis)kamerinstrument.
Wat was ik dan ook blij dat we vanaf februari een speciale
groepsleslocatie kregen: Een leegstaand huis met een ruime
woonkamer, precies groot genoeg voor onze groep gitaristen.
Met eromheen een prachtige tuin.
Dat laatste lijkt overbodig als je het over muzieklessen hebt.
Maar het is voor musicerende kinderen en hun ouders heel
belangrijk zich te kunnen ontspannen rondom de lessen. Wat
een rijkdom als dat dan in de natuur kan! In de grote kas op
het terrein is bijna altijd wel iemand aanwezig. Kinderen en
ouders mogen dan kijken en/of helpen en soms gaat mijn man
iets met ze knutselen. Een kaboutergitaar of een fluitje van
een cent…
Bovendien genieten we allemaal van de kippen en de haan
die af en toe van zich laten horen. Regelmatig zien we een
roodborstje, een lijster, een gaai of een konijn en soms
“moeten” we echt even naar iets kijken, juist als we aan het
spelen zijn. Om daarna weer serieus verder te werken, want
daar kwamen we uiteindelijk voor.
En ja, daar begon ik dit stukje ook mee; de klank van een
gitaar. Wel, die komt hier goed tot zijn recht. Iedere maand
organiseren we een huiskamerconcert, waar je de kans krijgt
te laten horen wat je beheerst. Met alle muzikaliteit die je ten
toon wilt spreiden, zonder je instrument te “overspelen”. Hier
kunnen kinderen echt leren luisteren naar zichzelf en elkaar,
want elk kind heeft z’n eigen klank op de gitaar. Ouders en
een aantal buurtbewoners genieten van de kleinschalige
concertjes, en ik geniet van al die opgetogen kindergezichten
als zij weer hun welverdiende applaus in ontvangst nemen.
Lang leve het huiskamerconcert!

Voor mijn kinderen (4 en 7) is het soms moeilijk als
ik te vaak voorstel wat we als volgend liedje zouden
spelen of oefenen. Ze zijn nogal onafhankelijk en
zelfstandig en ervaren de ‘voorstellen’ als onprettig en
verzetten zich daartegen, niet tegen het spelen zelf.
Daarom heb ik uitgeprobeerd, hoe het zou werken
als niet ik maar een ‘apparaat’ de aanwijzingen geeft.
Hieronder mijn twee laatste proefjes.

Drieëtte Reesinck, Amersfoort.

Liedjes spelen
Voor de te herhalen liedjes heb ik een soort Roladex
gemaakt . We hebben samen geteld, hoeveel stukken al bekend zijn (18), mijn zoon heeft vervolgens
18 pinda’s over 6 kommen (dagen van de week zonder lesdag) verdeeld en vastgesteld, dat hij iedere dag
3 liedjes moeten spelen om bij te blijven. De liedjes
staan ieder op een kaartje, met wat blanco kaarten ertussen voor nieuwe liedjes. Deze hangen in ringen op
een potlood, die weer op een kartonnen rekje hangt.
Zo kan mijn zoon onafhankelijke en zelfstandig lezen, welke drie stukken er vandaag gespeeld worden.
Iedere week begint hij bij een ander liedje. Als we een
dag overslaan, dan weet hij dat er 6 liedjes aan de orde
zijn. Ik hoef het niet te vragen.

Passages oefenen
Afgekeken van een mooi houten kralen noot met
hoepel, die in de Suzukiwinkel te koop is, heb ik een
eenvoudige kopie gemaakt. Ik hoop dat ik daarmee
geen copyright kwets… Van een paperclip, een paar
kraaltjes van mijn dochter en een stuk karton en plakband eronder zodat die niet krast hebben we nu nog
een onpersoonlijk ‘apparaat’, dat vertelt hoe vaak we
een oefenstukje nog moeten spelen. Het is geen erg
‘houdbare’ constructie, maar ik wilde even uittesten,
of zo’n apparaatje werkt. En dat doet die zeker – een
aanbeveling om in huis te hebben!
Christina Fuchs, Suzuki-moeder
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Scott’s

Dag allemaal,
Geduld is een schone zaak. Neem de tijd. Op weg naar zelfstandigheid en maak het leuk, zodat piano spelen niet alleen
leuk is, maar ook daadwerkelijk echt leuk is. In deze tweede
column, deel ik mijn ervaringen met jullie. Jullie kunnen mij
altijd voorzien van feedback, als het werkt, maar ook als de
meningen verdeeld zijn.
Voel je het?
In de opvoeding van onze kinderen maken we allemaal wel
eens mee dat onze kinderen niet altijd even goed willen luisteren. Denk aan het opruimen van speelgoed, het hebben van
tafelmanieren in een restaurant of op tijd naar bed gaan. Als
ouders spreken we onze kinderen op een bepaalde manier
toe. Een van de manieren is om rust te creëren en van te voren
afspraken te maken met je kind voordat zo’n ‘niet luistersituatie’ zich voordoet. Als het dan toch gebeurt, is het zaak om
je kind met geduld aan de gemaakte afspraak te herinneren.
Tijdens ons dagelijkse oefenmoment op de piano is geduld
een hele schone zaak. De sfeer die gecreëerd wordt, rustig
ademhalen en de tijd ervoor nemen, draagt hier enorm aan
bij. Ons kind vindt oefenen leuk…“zolang alles in een keer
lukt”. Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. En dan is
het juist zaak, zodra er frustratie ontstaat, geduldig te zijn.
Neem even de tijd, laat je kind een paar keer diep ademhalen
en deel de stof in kleinere stukjes (bijvoorbeeld 3 maten in
plaats van 2 maten, of in plaats van 1 maat slechts 2 noten). Je
zult merken dat als je er de tijd voor neemt, het vanzelf allemaal goed komt. En dan is het maar zo dat je minder liedjes/
stukjes hebt geoefend dan je van plan was.
Een uurtje of een half uurtje?
Wat de ideale duur is van het oefenmoment, is iets waar wij
thuis verschillend mee omgaan. Het uitgangspunt met onze
dochter van 6 en half jaar oud is effectief een half uurtje bezig zijn. Dat kan betekenen dat we in de praktijk soms wel
45 minuten tot een uur bezig zijn met de piano, maar daar
zit dan wel een kleine pauzetjes van 5 minuten in. Die we
overigens regelmatig ‘effectief ’ benutten door het luisteren
naar een paar liedjes die we bestuderen, terwijl Alyssa dan
erop mag dansen. Dat vindt ze leuk, snel, langzaam, hard,
zacht, op de maat. Soms hakken we het oefenmoment in 2
korte sessies van 20 minuten. Het is afhankelijk van de stem-
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Boekbespreking
ming van de dag. Sommige kinderen vinden het prettig om te
oefenen op een vast tijdstip. Dat kan ook goed werken. Als
ouder dien je wellicht te experimenteren wat het beste werkt.
In het weekend of tijdens vakanties als we wat meer flexibel
zijn, houden we soms wel 4 tot 5 kleine sessies van 5-10 minuten, met als doelstelling herhaling van bestaande zaken.
Mijn aanpak is dan om tegen haar zeggen dat we vandaag
de oefening in kleine stukjes hakken: “Kom, Alyssa, laten we
eventjes boek 3 spelen, de Sonatina in C major met de handen van juf Heleen. 5 minuutjes. Dan gaan we daarna lekker
ontbijtje doen!” Later op de dag als we langs de piano lopen
herhalen we eventjes ‘snel’ 3 liedjes uit boek 2 en spelen we die
zo mooi mogelijk. Om dan vervolgens als we terug zijn van de
speeltuin nog eens de herhaling doen van de Sonatina.
Belevingswereld
Een ander niet onbelangrijk punt van aandacht dat ik als ervaringsdeskundige met jullie wil delen, is in te zoemen op de
belevingswereld van het kind. Verplaats je in haar situatie en
lukt dat? Praat op hetzelfde niveau. Geef je zoon of dochter
de nodige aandacht en creativiteit om invloed uit te oefenen
op hoe er geoefend wordt op de muziekinstrumenten. Probeer te begrijpen hoe je kind denkt. Natuurlijk wel binnen de
grenzen die jij stelt. Vorige keer had ik het over het laten aansluiten van speelgoed waarmee je kind graag speelt. Maak er
een spel van. Breng daar variaties in en je zult zien dat ze dat
leuk vinden. Een recent spelletje dat we doen sinds een paar
weken simpel en effectief, “Stikeez!” (plastic poppetjes die je
kunt sparen bij de supermarkt). Wat wij ermee doen? Stap
1; we leggen voordat we oefenen de stikeez op de grond, stap
2; we spreken af dat als we eventjes goed oefenen je dan een
x-aantal mag pakken. Stap 3; mooi stukje geoefend en vervolgens stikeez op een rijtje zetten en plezier hebben. We vinden
het belangrijk om op verschillende manieren bezig te zijn,
dus soms ook op een wat serieuzere manier. Nu onze dochter
al de leeftijd heeft om zelfstandig dingen op te pakken, zoals
lezen en schrijven, proberen we haar uit haarzelf zo nu en dan
te oefenen. Ze krijgt vrijheid om te bepalen wanneer ze piano
gaat studeren, ze krijgt wel een stukje begeleiding op papier
mee. We maken een klein tabelletje, geven de liedjes die ze
kent een nummer en zodra zij dat oefent, schrijft ze op hoe
het is gegaan. Ook hier zijn vele variaties mogelijk. Je kunt
de aandacht vestigen op herhaling, het spelen op een tempo,
variatie in hard en zacht, dan wel op het lezen van noten of
luisteren naar de CD.
Ik wens jullie veel plezier, geniet van de jullie kind, maak er
een mooi spelletje van!
Scott Cheung, vader van Alyssa (6) en bestuurslid Suzuki Vereniging Nederland (SVN)

How Muscles Learn –
Toen ik How Muscles Learn van Susan Kempter
begon te lezen, had ik daarbij de onervaren docent
voor ogen. Tot ik tijdens het lesgeven last kreeg
van mijn schouder. Had ik ondanks een eerdere
schouderklacht, opgelost met Feldenkreis en
fysiotherapie, toch weer onnadenkend hard viool
gestudeerd? Te overdreven gebaren gemaakt om
iets te demonstreren? Weer alle stokoefeningen
meegedaan met de leerling? Driewerf ja?
Schouderklachten! De rest van het boek las ik
dus met andere ogen, nooit te oud om te leren.
Leonard Felberg, voormalig violist van het
concertgebouw en emeritus professor van de
universiteit van New Mexico, beveelt het boek
aan met: ‘The key to violinistic longevity is the
ability to play with maximum ease and relaxation’.
Het boek beschrijft het aanleren van bewegingen
totdat ze vloeiend zijn en van houdingen totdat
ze ontspannen en uitgebalanceerd zijn. Het biedt
productieve technieken en kan inzicht geven in tot
nu toe frustrerende situaties.Kempter combineert
inzichten uit Alexander techniek, kinesiologie
(bewegingsleer), biomechanica, fysiologie en
fysiotherapie om er achter te komen hoe wij
bewegingspatronen leren en hoe ons bewustzijn die
patronen kan veranderen.
Waarom ontwikkelen sommige leerlingen
bijvoorbeeld zo langzaam? Er zijn veel redenen, maar
twee belangrijke zijn: zij hebben nog niet voldoende
kracht en/of de viool is te groot. Probeer eens om
kracht te ontwikkelen een hele krantenpagina te
verfrommelen met één hand. Dit kan zowel met links
als met rechts. Hoe jonger het kind, des te kleiner
de pagina, voor kleuters is ¼ pagina (A4) al groot.
Over de vioolmaat: wanneer (in vioolhouding) de
krul reikt tot aan het ‘horlogebandje’ heb je de juiste
maat. Helaas is nog vaak het criterium ‘kan de hand
om de krul’? De leerling krijgt dan een te grote viool.
Maar een viool neem je nooit op de groei, daar waren
we het toch over eens?
Eerst het lichaam trainen
Bij iedere goede violist sta je weer versteld van de
souplesse van het spel. Dankzij een formidabele
techniek kan de muziek zo’n grote verfijning
bereiken. Uit onderzoek blijkt dat grote violisten tot
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hun internationale doorbraak 12 tot 25 jaar studeerden (L.
Sosniak, 1990). Een dergelijke lange training is ook voor
onze vioolleerlingen belangrijk. We moeten niet alleen
de spieren maar het hele lichaam eerst grondig trainen
voor we ons kunnen concentreren op het muzikale aspect.
Als docenten moeten we onze instructies goed doseren
omdat het kortetermijn- ofwel werkgeheugen slechts 5 tot
9 aspecten tegelijkertijd aan kan en ieder onderdeel weer
lang genoeg moet worden geoefend om te worden verwerkt
in het langetermijn-geheugen. Dit dooroefenen komt goed
uit als we te maken hebben met jonge leerlingen (voorschools of vroeg in de basisschoolleeftijd) aangezien zij
voornamelijk fysiek leren: het zijn doeners. Het herhalen
van bewegingen tot deze beheerst worden vinden ze vaak
leuk: blokkentorens bouwen, schoenveters strikken, leren
fietsen.

Uitgever: Summy-Birchard Inc. 2003.
Verkrijgbaar bij de SVN, www.suzukiwinkel.nl

Teaching the Violin with the Body in Mind

Hoeveel tijd het kost om iets te laten beklijven wordt
geïllustreerd door het voorbeeld van iemand met een
laesie in de medio-temporale hersenschors waardoor
geheugenproblemen zijn ontstaan. Deze patiënt had ook
informatie van enkele maanden voor de laesie vergeten. De
gegevens uit die periode waren nog niet geconsolideerd,
nog niet opgeslagen in het langetermijn-geheugen.

schoudergewricht uit balans zijn waardoor de schouder
naar voren beweegt en ‘op slot’ raakt, gedurende lange tijd.

De leerling zal dus niet werkelijk opschieten door wekelijks
een nieuw liedje te leren, maar door de energie te richten op
dooroefenen van de techniek in de oude liedjes. En dat niet
alleen, gedurende de eerste twee lesjaren heb je veel tijd en
aandacht nodig voor de fysieke set-up: voor voeten, benen,
romp, rug, schouders, nek, hoofd, ogen, buik, heupen,
armen, handen, vingers, ademhaling… en ook voor andere
factoren als rust, ontvankelijkheid en concentratie.
Susan Kempter geeft de volgorde van de fysieke opbouw
weer in een raketstructuur. Er is een brede basis die rust
op goede ademhaling en focus. Daarboven zijn vele lagen
met te ontwikkelen vaardigheden en uiteindelijk worden
de muzikale doelen en persoonlijke tevredenheid bereikt.
Om dit alles te optimaliseren zijn vele jaren nodig. Om
terug te komen op schouderklachten: als er een probleem
is met de vier spieren en pezen die de schouder stabiliseren
(Rotator Cuff Disease/Impingement), zijn er drie
hoofdoorzaken. Sommige mensen hebben nu eenmaal een
kleinere ruimte voor de pezen van de vier spieren die van
het schouderblad naar de schouder lopen. Verder kan er
sprake zijn van teveel repeterende bewegingen en stressvolle
activiteiten waarbij de bovenarm wordt opgeheven
zoals tillen, zwemmen, bal werpen, enz. Ook kan het

Hoe voorkom je dit euvel bij de leerling? Om te voelen hoe
je schouders in balans zijn kun ze optrekken, achterwaarts
draaien en laten vallen. De leerling leert in Twinkle
(Kortjakje) om de rechterarm zo ontspannen mogelijk te
houden, dus op E-snaarniveau. In de beginfase zijn de
snaarwisselingen grof-motorisch, alleen met de onderarm.
Je gebruikt hierbij dus nog niet de gewrichten van pols, hand
en vingers. Kempter heeft drie ijkpunten in de stukken na
Twinkle (uit Suzuki vioolboek 1) om te bepalen hoe goed
de ontspanning van de rechterarm al is. De toelichting die
zij geeft is niet glashelder, maar ik interpreteer het zo:
1. O Come Little children. Check of de arm op
E-snaarniveau is wanneer de stok op die snaar is. Voor
een enkele noot (cis in maat 1) met de arm naar een
andere snaar gaan is niet nodig.
2. Maysong. Let op of de arm niet op A-snaarniveau
blijft steken (maat 1). Hier is sprake van een snelle
snaarwisseling van A naar E, dus maak een stop voor
de snaarwisseling en beweeg de stok in alle rust naar
de nieuwe snaar. In feite ‘weten’ arm en stok al bij de
2e noot (cis) dat de E-snaar volgt. Let op de dubbele
snaarwisseling in maat 2 (d-e-cis), waarvan de laatste
met snelle noten is.
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3. Perpetual Motion. Let in maat 2 op de dubbele
snaarwisseling (d-e-cis) met achtste noten (beide
wisselingen zijn hier met snelle noten) en maak stops
als het nodig is.
Laat de leerling ook weten hoe goed de (lage) arm al is!
Juist voor kleine kinderen kan het namelijk frustrerend zij
hierop te letten omdat hun kleine dunne armpjes immers
nog niets wegen. Zij ervaren het niet als last en kunnen
de arm gemakkelijk lange tijd hooghouden. Maar later,
wanneer de arm zwaarder wordt, krijgt de schouder last
van deze verkeerde houding. Hier ligt een van de grote

verantwoordelijkheden van de leraar en de ouder!
Dit is maar een greep uit de ideeën in het boek. De vraag
hoe spieren leren is eigenlijk niet juist, want spieren leren
niet. Het is het zenuwstelsel dat leert. Verder behandelt
Kempter alleen de hoge strijkers, maar haar bevindingen
zijn natuurlijk even nuttig voor cellisten. Welke benadering
of methodiek je ook gebruikt, dit boek levert ongetwijfeld
weer discussiestof over de ontwikkeling van de techniek.
Marieke de Vos, Suzuki viooldocent in Amersfoort

Beste Suzuki docenten!
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)
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Een voorjaar vol bijzondere momenten!
Dit voorjaar was voor mij bijzonder, niet alleen
omdat alle Suzuki-examens achter de rug zijn en ik mij
volledig op mijn leerlingen kan richten zonder te denken
‘eigenlijk had je vandaag niet oefeningen voor Alexander
moeten bedenken, maar nog eens de snelle passages uit
het Mozart vioolconcert moeten oefenen’. Strikt genomen
staat er zelfs nog een examen open, namelijk het CML2
examen komende herfst, maar dat ondervind ik niet als
examenstress, maar daarover later meer. Waarmee is
het voorjaar naast het reguliere lesgeven dan wel gevuld
geweest? Met verschillende workshops en conferenties
en concerten voor klein en groot! Alle ‘feestdagen’ en
vakanties gingen er aan op. Het begon allemaal met:

Pasen
Toen vond de ESA-conferentie voor Suzukidocenten
in Vaalbeek (bij Brussel) plaats. Daar waren geen ouders
en kinderen bij, behalve tijdens het prachtige concert op
vrijdag avond. Een flinke Nederlandse ‘delegatie’ van
Suzukidocenten was er: Anke van der Bijl (dwarsfluit
en ESA-vicevoorzitter), Karen Lavie (dwarsfluit), Jaap
Delver (blokfluit) en van de violisten waren er Johannes
Lievaart, Monique Dowgwillo, Stieneke Voorhoeve-Poot
en ik, Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht. Maar ik was er
ook stiekem ook een beetje als altviolist (gelukkig groeit
het aantal Suzuki-altviooldocenten in Europa gestaag!)
en tevens als hulpje van CML-teacher trainer Marco
Messina.
Meest indrukwekkend en fascinerend tijdens deze
conferentie vond ik de bijdrage van Caroline Fraser, die
met passie vertelde over de vreugde die kinderen tijdens
het leerproces van noten lezen ervaren. Ik stelde verheugd

vast dat we vele dingen op eenzelfde manier doen en die
bij ervaring goed blijken te werken. Verdere ervaringen
over de ESA-conferentie delen Jaap Delver en Karen
Lavie elders in dit nummer van het Suzuki Nieuws.

Hemelvaart
Tijdens het Hemelvaartweekend ben ik samen met 5
leerlingen, Sasha, Alexander, Fiene, Mira en Senne (uit 4
gezinnen) en hun ouders naar de Suzuki vioolworkshop
in Düsseldorf onder de bezielende leiding van Ines
Armanino geweest. Ook dat was een gelukkig makende
ervaring.
Twee jaar geleden was ik ook op haar workshop, maar
toen was ik er om les te geven en heb daarom weinig van
de andere docenten kunnen meemaken. Nu had ik alle
tijd bij alle lessen van collega-docenten te zijn en af en
toe een helpende hand uit te steken. De uitwisseling met
andere docenten was weer zeer plezierig.
Nu ook mijn eigen leerlingen op hun allereerste
workshop bij andere docenten mee te maken en te zien
hoe ze ondanks de taalbarrière ‘dapper stand hielden’
was prachtig. Ook hoe de kinderen verschillend op alle
docenten reageerden en bij iedereen vol vuur mee stonden
te spelen en elkaar hielpen waar nodig, echt een genot om
te zien. En de ouders, die sprongen ook alleen bij voor een
vertaling als het écht niet duidelijk was. Bravo, ouders!
Dank, dat je je kind durft los te laten en te laten drijven
op de flow van les van de betreffende docent!
Blij ben ik ook met de positieve berichten elders in dit
Suzuki nieuws van leerlingen, ouders en docenten. Ik denk
dat we zeker weer samen op stap zullen gaan en wie weet
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dan met nog meer strijkers (violen en altviolen!!) uit Den
Haag, Amsterdam en…?! Naar Duitsland, naar België,
naar Denemarken en Italië maar uiteraard eerst nog naar
de nationale SVN-dag op 5 oktober in Amersfoort! Ik
heb er zin in!

Meivakantie?
Tussen Pasen en Hemelvaart was er ook nog ‘ergens’
een ‘Meivakantie’. Deze ging op aan een paar dagen
alpinisme maar vooral aan een meerdaagse CMLworkshop onder de plezierige naam ‘Play’n’Play’ in het
stadje Novellara, vlakbij Regio Emilia (Noord-Italië),
georganiseerd door Elena Enrico en Marco Messina.
Elena Enrico uit Asti is het geniale brein achter
‘Children’s Music Laboratory’ (CML) en Marco Messina
is Suzuki-fluitdocent en CML-teacher trainer, wonend en
werkzaam vlak bij Napels.
Italië, dat is zeker niet mis, zou je denken! Jammer
nou, dat Novellara midden in de Po-vlakte ligt, die qua
saaiheid en ‘nietsigheid’ niet onder doet voor onze even
zo platte en lege Flevopolder. Het kon niet deren, want
we waren enkel en alleen met muziek bezig en tijd voor
een sightseeing-tour was er toch niet, te fascinerend
was het programma en te uitgebreid waren de gezellige,
gezamenlijke maaltijden met collega’s en de Italiaanse
kinderen en ouders. Ik wilde hier geen minuut van het
programma missen.
Ook mijn man, die mee was, vond de omgeving (en
Mantua dat zeer lonend en goed bereikbaar zou zijn
geweest) wel welletjes. Hij had direct door, dat de aanwezige
docenten iedereen met hun energie en enthousiasme aan
zouden steken en dat hij er als niet-musicus volop zou
kunnen genieten van alles wat er gaande was.
Op deze workshop waren uiteraard heel veel Suzukiouders en kinderen, maar het bijzondere was, dat ze
allemaal zonder hun instrumenten kwamen. Gitaren,
mandolines, violen, altviolen, celli, piano’s, fluiten en
accordeons: allemaal thuis gelaten!
Want een ‘Play’n’Play’-workshop is ‘alleen’ zang,
beweging, Suzuki-repetoirestukken uit de verschillende
instrumenten boeken, zelfs tweestemmig(!), ritmes,
coördinatie, motoriek, canons, noten lezen (zowel
G-sleutel als C-sleutel): samenwerking, spel en lol op de
meest swingende en muzikale manier die je je maar voor
kunt stellen! Ja, één piano was er wel, om alles te begeleiden.
Maar de kinderen en ouders hadden alleen een CML-tas
bij zich: alles werd slechts gedaan met behulp van twee
ritmehoutjes, een dikkere houten stok met een gat erin,
3 blokjes, 2 castagnettes, 1 balletje, een ringetje en een
plastic buisje, uiteraard een ‘nep’-strijkstokje en -viooltje

(eerbetoon aan Suzuki), notenkaarten en af een toe een
bel of hoepel ter ‘decoratie’!
Zes Italiaanse CML-docenten uit heel Italië
verzorgden de inspirerende lessen in de muziekschool. En
in het kleine maar fraaie Theatro van de stad gaven Elena
Enrico en Marco Messina vol overgave en liefde leiding
aan de sessies voor alle 6 groepen tegelijk. Organisatie
en logistieke coördinatie: hoog professioneel en van een
benijdenswaardige uitmuntendheid!
De afzonderlijke groepen uit de verschillende
steden hadden zelf ook uitgebreid de gelegenheid, thuis
ingestudeerde choreografieën, varianten en spelletjes te
demonstreren. En nee, niet alleen Twinkle-kinderen; de
oudste meisjes en jongens die meededen waren gedeeltelijk
al groter dan hun moeders.
Speciaal voor deze editie van de Play’n’Playworkshop had Elena Enrico uiteraard weer een uitgebreid
themalied geschreven (net als voor de 1e Play’n’Playworkshop in 2012) en er een spetterende choreografie
bij bedacht, die door alle groepen in deze dagen werd
ingestudeerd. Iedere groep had bovendien een soort van
herkenningsmelodietje, een ‘loop’, die te maken had met
het dier van de groep. Slechts een kort regeltje, maar met
best wel pittige ritmische structuur en gekke melodische
sprongen. De zes dieren zijn te zien op het Play’n’Play
T-shirt: olifant, zeehond, eend, uil, konijn en vleermuis.
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En (natuurlijk) konden alle dierengroepen tegelijk hun
‘loop’ zingen en er ontstonden prachtige harmonieën!

hoogmoderne harmonieën. Wat een samenwerking! En
wat een belevenis daar in het theatertje van Novellara.

Als afsluiting van het event was er dit keer op zondag
niet een muzikaal Suzuki spel dat in teams gespeeld werd
maar de presentatie van een animatiefilm, op de computer
gemaakt door Elena’s man Savio Cerrato. Hij heeft er
het hele afgelopen jaar aan gewerkt en het resultaat is
prachtig: Een trein die door het landschap rijdt en op
ieder station een van de dieren oppikt. Het publiek dat
zijn dier ziet verschijnen, zingt als groep zijn ‘loop’ in het
theater en het dier stapt in. Onderweg komt de trein langs
velden en de Happy farmer klinkt en iedereen zingt mee.
Op een station met allemaal voorjaarsbloemen klinkt
natuurlijk het Meiliedje. In zee kan deze trein ook en
het Oesterliedje (één van Elena’s fraaiste motoriekliedjes)
komt aan de beurt. In het heelal stapt de vleermuis vanuit
een ruimtestation in de trein en zowel Twinkle (hoe
kan het anders), Al chiaro di Luna en Brahms’ Lullaby
worden door iedereen gezongen, enzovoort... ik heb deze
dagen meermaals een traantje van ontroering weg moeten
pinken!

De volgende Play’n’Play workshop is in 2016. Mijn
man en ik zijn er zeker weer bij en wie weet gaan we dan
wel met een delegatie Nederlandse leerlingen. Het is er
meermaals ‘en plain publique’ uitdrukkelijk uitgesproken:
We zijn er zeer welkom om onze Nederlandse versies te
presenteren! Wie gaat er mee?

Heel bijzonder waren in deze film de arrangementen
van alle liedjes en de verbindende ‘filmmuziek’. Dat was
de bijdrage van Elena’s zoon Francesco Cerrato (violist),
die zelf net als zijn broer Stefano Cerrato (cellist) als
Suzukikind opgegroeid is. Beide zijn fantastische
barokmusici geworden. Nee, Suzuki en ‘barokmuziek
authentiek’ hoeft elkaar niet uit te sluiten! Francesco
had voor de Suzukirepertoire stukken zeer verfrissende
en soms zeer gewaagde arrangementen gemaakt: Allegro
als popliedje en bijvoorbeeld een versie van Menuet 2 met

Wat ik bijzonder vond: Ondanks de financiële crisis
die ook in Italië heerst, is er een groot verschil met
Nederland. Het fraaie baroktheatertje werd voor dit event
geheel kosteloos ter beschikking gesteld. De gemeente
Novellara beseft kennelijk, dat het van groot belang is,
ook komende generaties in contact te brengen met het
culturele erfgoed. En de burgemeester van Novellara
was persoonlijk aanwezig om zijn blijdschap over zoveel
liefde voor muziek en samen leren en uiteraard over de
aanwezigheid van het potentieel toekomstig publiek van
zijn en andere theaters te uiten!
Blijft er nog een ‘feestweekend’ dit voorjaar over:

Pinksteren!
Ik heb geen workshop bezocht, nee, ik was gewoon
weer zelf als cursist in de weer tijdens een CMLtrainingsweekend met Marco Messina in Heidelberg,
waar we onder tropische temperaturen canons stonden te
dansen, level 1 en level 2 gemengd: zo leer je nog meer van
elkaar!
Deze keer had Marco een spontane opdracht voor mij
en mijn zeer gewaardeerde jonge collega Tanja Bachmann
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(van de level 2 groep) in petto. We moesten zelf een goede
choreografie voor kinderen en ouders in het vierde CMLjaar voor het cello menuet van Bach uit boek 1 bedenken
en presenteren. We kortten onze middagpauze iets in,
waren samen even zeer geconcentreerd aan de slag en
nu waren wij het die de andere deelnemers en Marco(!)
lieten zweten! Linker hand hier, rechter daar, stap naar
voren, molen en een flirtmoment in het midden… ach
wat hadden we een lol!
Op deze manier leren we op plezierige wijze ook
nog repertoire van de andere instrumenten kennen,
zullen ze zelf ook gaan spelen (in allerlei verschillende
toonsoorten) en zo op een gegeven moment zonder
problemen ook met de andere Suzuki instrumenten
samen kunnen spelen. CML traint niet alleen je
geheugen en motoriek, het maakt ook nog eens flexibel
en creatief!
Mijn CML 2 examen zal ergens in het najaar
plaatsvinden, maar dat ondervind ik niet als examen en
al helemaal niet als examenstress. Deze cursus is voor
mij een cadeautje na alle ‘bloed, zweet en tranen’ van
de 5 vioollevels en 2 altvioollevels. Children’s Music
Laboratory staat voor mij voor vreugde, creativiteit,
plezier, beweging, zang en geroerde momenten van
geluk en blijdschap samen met ouders en kinderen!
Wie opnames van Play’n’Play wil komen kijken of
met een CML-groepsles mee wil komen doen: collega’s,
ouders en kinderen, wees van harte welkom! Meld je
per e-mail: liesbeth@violeren.nl.
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht Suzuki viool- en
altviooldocent in Den Haag

Wat is CML (Childrens Musical Laboratory)?
Om misverstanden gelijk uit de weg te ruimen.
CML (Childrens Music Laboratory) begint
in principe als Pre-Twinkle programma (dus
voordat je begint op een instrument), jazeker,
maar de elementen ervan gaan op een gegeven
moment parallel lopen aan de instrumentele
lessen en groepslessen. Deze kunnen na een
half jaar al beginnen, al naar gelang hoe de
docent het inricht en ermee omgaat. Het hele
CML-programma is bedacht voor tenminste
zes jaar wekelijkse CML lessen van een uur,
een enorm compendium dus. Als je als docent
CML niet in ‘pure’ vorm wekelijks geeft,
maar je de elementen ervan in je groeps- en
individuele lessen inbrengt en combineert met
instrumentale leselementen, kun je er mee
vooruit tot de leerlingen ver in de puberteit
zijn en verder. Muziektheorie en akkoorden,
cadensen en intervallen, alles wordt op
speelse en plezierige manier geïntegreerd en
ook hier is weer het bewijs van Suzuki geldig:
kinderen leren met een benijdenswaardige
eenvoud. Dingen, waarvan wij als volwassene
denken dat ze moeilijk zijn, zijn het NIET,
zolang wij het niet moeilijk maken! Om een
veelgehoord citaat te gebruiken: ‘They can!’
en ‘We can!’.
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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

Annelinde Bataille is Suzuki pianoleerling van Jana Neplechovitsj in Amsterdam en componeert graag zelf liedjes.
Haar vader, Paul Bataille, heeft de notatie gemaakt, want dat kan ze nog niet zelf

In het licht van de volle maan
Annelinde Willemijn Bataille, februari 2014
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Betrübt
Annelinde Willemijn Bataille, januari 2014
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Colofon

Het is Sarah, viool- en zangleerling, moeder van Steffen
(viool) en Jay (cello) die bepakt en bezakt met alle instrumenten van de familie bij de muziekschool aankomt.
Het gaat goed in Heemskerk!
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