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IN MEMORIAM JOKE VAN KREGTEN
Tot ons grote verdriet is Joke van Kregten maandag
14 december overleden in de leeftijd van 65 jaar.
Zij was een geweldige collega. Lief, muzikaal, geestig en vol toewijding naar haar leerlingen.
Joke studeerde piano aan het Utrechts Conservatorium bij Gérard van Blerk. Na haar UM diploma
met onderscheiding studeerde zij verder bij Elisabeth van Malde in Arnhem voor de aantekening
begeleiden. Als bijvak had zij zang gekozen en in
masterclasses zang-begeleiding bij Felix de Nobel
vond de integratie zang-piano plaats.
Een aantal jaren werkte zij als docente bijvak piano
aan het Arnhems Conservatorium. Als lid van het
ensemble Aquarell trad ze regelmatig op met (licht)
klassieke muziek. Ze had veel ervaring met kamermuziek en begeleidde graag zangers en koren, o.a. in
Leusden en Maarssen.
Lange tijd gaf zij Suzuki pianoles aan de muziekschool in Barneveld en daarna aan huis. Haar nauwe samenwerking met Suzukicollega’s ontstond in
de jaren ‘90 en resulteerde uiteindelijk in het collectief Suzuki Muziekschool Amersfoort.
Tot op het laatst was zij betrokken bij haar eigen
leerlingen en de onze. Het Herfstconcert van 7 november j.l. ligt nog vers in ons geheugen. Joke begeleidde ook toen weer cello- en vioolleerlingen. We
waren zo blij dat ze er weer bij was.
We zullen haar na zoveel jaren van trouwe vriendschap, vol humor, muzikaliteit, piano- en ensemblebegeleidingen en
gezellige vergaderingen met ‘chocoladekoekjes’ (haar verwoording van het eerste Suzuki-ritme), heel erg missen.
Op 12 december was ons jaarlijkse Winterfeestconcert, waaraan Joke weer mee zou doen, zoals altijd. Vorig jaar voelde ze
zich erg ziek, maar wist niet wat er aan de hand was. Vanaf maart werd duidelijk dat het ernstig was en dat ze een periode
met chemotherapie in ging. In augustus
voelde ze zich enorm goed en pakte de lessen weer optimistisch op. Maar nu was ze plotseling weer ziek.
Om haar toch een beetje in ons midden te hebben, stond dit schilderij op het concert. De piano vormde een grote draad
door het leven van Joke.
Net als de leerlingen. De cirkels staan symbool voor verschillende dingen. Leerlingen hebben die dag met heel veel liefde
een deeltje ervan ingekleurd.
We wilden het schilderij aan Joke geven in de hoop dat het haar zou steunen. Natuurlijk hoopten we dat Joke nog lang in
ons midden zou zijn.
Het heeft niet zo mogen zijn. Het zal tijd nodig hebben voor we dat verwerkt hebben. Maar wat hebben we ontzettend
veel van Joke geleerd.
Daarvoor zijn we dankbaar en dat vergeten we nooit!
Drieëtte, Nienke en Marieke
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VAN DE VOORZITTER
Op het moment dat ik achter mijn laptopje zit om dit voorwoord te schrijven, met Sintliedjes op de achtergrond, realiseer
ik mij dat het niet meer lang duurt voordat het Kerst is en vlak daarna 2015 alweer ten einde zal zijn. Ik kan het me nog
niet goed voorstellen. Voor mij persoonlijk is dit jaar met letterlijk en figuurlijk veel turbulentie, voorbij gevlogen. Het lijkt
nog maar zo kort geleden dat we als bestuur de eerste voorbereidingen troffen om bijvoorbeeld de SVN dag in oktober
te organiseren.
Over deze Suzuki dag die afgelopen oktober in de Vrije School te Zeist plaatsvond, leest u verderop in dit Suzuki Nieuws.
Dank aan alle leerlingen die zich de hele dag ingezet hebben, genoten hebben. Dank ook aan alle Suzuki docenten die hier
hun schaarse en kostbare tijd voor hebben vrijgemaakt! Sommigen verplaatsten er zelfs hun “zaterdag leerlingen” voor.
Dank ook aan alle piano begeleiders. Dank aan alle ouders, die zich zo ingespannen hebben om met hun kinderen het
repertoire hiervoor in te studeren. De meesten moesten vroeg van huis om bepakt en bezakt tijdig in Zeist aan te komen.
Maar nogmaals, het was de moeite dubbel en dwars waard!
Natuurlijk zijn wij als bestuur niet alleen maar met het organiseren van de jaarlijkse Suzuki dag bezig. En ook de
Docentencommissie is in hun relatief korte bestaan heel enthousiast aan het brainstormen geweest, hetgeen o.a. heeft
geresulteerd in een docentendag die 12 december a.s. plaatsvindt. Ik ben heel benieuwd naar de reacties! Gerda en Jana,
vanaf deze plaats: geweldig wat jullie voor elkaar hebben gekregen. Het zal vast een goede en inspirerende dag worden.
En natuurlijk last but nog least: Liesbeth Bloemsaat – Voerknecht, dank je wel voor alle e-mailtjes om copy en alles wat
er nodig is om een verenigingsblad als dit voor elkaar te krijgen. Daarbij heeft zij de steun van de eveneens onbetaalbare
Zbigniew Dowgwillo, die iedere keer weer het Suzuki Nieuws zo prachtig vormgeeft.
Allemaal liefde-werk-oud papier. Uit bevlogenheid en betrokkenheid bij een zo heel mooie manier om kinderen te leren
een instrument spelen: de Suzuki Methode.
Ik wens u veel leesplezier met dit Suzuki Nieuws en hoop dat het u geniet van de verhalen en de tips van bijvoorbeeld mijn
mede-bestuurder Scott Cheung.
Tot slot, namens het bestuur van de Suzuki Vereniging Nederland, wens ik u allen een fijne, muzikale kerstvakantie. Met
of zonder concerten en concertjes, maar in ieder geval met heel veel muziekplezier. Misschien tussen de gangen van het
kerstdiner door. Misschien gezellig met de hele familie, misschien op een rustig moment alleen.
Ik zelf verheug mij in ieder geval op het Avé Maria dat mijn jongste dochter op haar viool gaat spelen samen met een
harpiste.
Zij hoopt dat overigens dat haar wens in vervulling zal gaan dat het in de vakantie gaat sneeuwen …
Rest mij nog u een mooi, muzikaal en gelukkig 2016 toe wensen en moge al uw wensen in vervulling gaan,

Mede namens het bestuur,
Met muzikale groet,
Esther van Eijk, voorzitter
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SVN-DAG OOK DIT JAAR WEER EEN GROOT SUCCES
Zaterdag 10 oktober was het weer zover, de SVN-dag voor
alle Suzuki-gezinnen en -docenten.
Voor de vierde keer op rij heeft Coutier Rademaker
weer het hele programma samengesteld en de grote
roosterpuzzel opgelost. Een enorme taak, waar hij een
enorm applaus voor verdient! Coutier, namens iedereen:
van harte bedankt! En uiteraard heeft het SVN-bestuur
ook het nodige bijgedragen om deze dag tot een succes te
maken, waarvoor eveneens onze dank!!
Voor de celli waren docenten Marianne Vrijland en
Brandon Conroy er en er speelde een meisje op de altviool
met de groep mee. De contrabassen speelden met docenten
Nicoline de Waal en Norma Brooks en voor de fluiten
was er een hele groep docenten, die gezusterlijk coachten:
Karen Lavie, Liesbeth van der Blom, Gerda Thorn, Marion
Geskus en Liduin Wachter. Blokfluitdocent Jaap Delver
was dit jaar zonder leerlingen gekomen, maar heeft tijdens
het concert een mooie blokfluitsolo gegeven. Viooldocenten
waren: Martine Littel, Els Goossens, Monique Dowgwillo,
Clara Post, Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht, Inki Varga en
Daniel Strang.
Stieneke Voorhoeve-Poot heeft met veel enthousiasme
een workshop zigeunermuziek gegeven, waarbij in een
mum van tijd 3 liedjes geleerd werden. Degenen die hier
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(nog) niet aan mee deden, konden bij Martine Littel Music
Mind Games doen of... wat heel erg boeiend was... een keer
proberen onder leiding van Norma Brooks tonen uit een
conrabas te toveren. Ook hier weer enthousiaste reacties!
De pianobegeleiders waren dit jaar Kana Yamaguchi en
Jeroen Snijder: Fijn dat jullie er bij waren, hartelijk dank
voor jullie begeleidingen!
Voor iedereen een warm applaus en een hartelijk dank je
wel!
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (viool en altviool docente, Den
Haag)

OUDERS

LEERLINGEN

HOW TO GET YOUR SUZUKISTUDENTS
TO PRACTISE IN AN EFFICIENT WAY
In this time of computers, games and television, children
are easily distracted from what they are doing. They are
used to zip from one activity to another, to have goals they
can reach immediately. They can reach a level of a game in
a few minutes. That’s something else then learning to play
an instrument! A seemingly longterm commitment that
asks a lot of both child and parent. Discipline, patience,
ndurance. But also Suzuki lessons can be offered in small
chunks. If they ‘eat’ the right chunks, and do that for
several years, they will grow without thinking about how
long it will take. It’s not like what a Dutch journalist wrote
some year ago: “Learning to play the piano is a rewarding
activity, but it take so many hours of study.” Is the ultimate
goal that they can play Italian Concert of Bach? Or is the
goal that they can play all pieces of book 1 in a beautiful
way? I think the goal is the way: so playing pieces from book
1 in a beautiful way, is as important as Italian Concert.
But if you continue following the right practise, the child
will naturally develop to Italian Concert, not because he
“has” to be there, but he or she will arrive as a result of
growth. Also for a teacher it can be hard to know exactly
what your parents and students need to have a succesful
practise at home. Even after a year of teaching a parent can
say with surprise in her voice: “Why does he have to play
the black keys? You never mentioned that before!” (instead
of that, I used to say: keep your fingers above the keyboard,
especially your thumb. But for this parent that wasn’t clear
enough! :-))
I would like to write a short outline onthis topic. Because
if study is efficient, everyones temper will be much better:
from the child, the parent ánd the Suzuki teacher. Fruitfull
progress there will be! And more joy of playing.
First thing I would like to mention: check the notes
parents make. Edmund Sprunger (see for source the end
of this article) noticed that parents often had very different

notations then he made himself. He even made parents
use carbon paper in their notation book, to check what
they wrote down. My way of checking is: at the end of the
lesson, parents reads what he or she has written down. So
I can make a completion of what they have written. Be as
clear as possible. This can be very difficult, because some
parents are much faster then others. ;-))
Practising is meant to make it easier. If it’s not, then you are
not practising in a successful way. Ask the parents to wait
untill next lesson to sort a problem out. Maybe they didn’t
understand fully what they had to practise.
How can you make practise more ‘fun’? If arents ask you
this, point them out rthat they beter use the word‘challenge’.
Challenge is more important then fun. From challenge you
grow. From fun you are just having a good time, but you’re
not progressing.
How can you make your Suzuki-parents understand that
it is important to repeat all the ‘old’ pieces? Many parents
think their child develops by playing new and ‘difficult’
pieces. They are not yet conciouss of the fact that their
child grows by playing old pieces as well. So they are paying
more attention to new than to old pieces. also because
they are afraid that their child will get bored by playing
old pieces. One way of making the practise of old pieces
more ‘challenging’, is pointing out the specific goal of the
practise. For exemple: “I want you to practise Coockoo
from book 1 but now with a very soft left hand. How can
you make your left hand softer? Can you tell me?”
It is important to tell parents that the child doesn’t always
have to “like” practising .. with learning new things,
children (as adults) can also feel frustration. It’s normal.
But it’s an important task for the teacher ánd the home
teacher (parent) to try to make the practise challenging but
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not too demanding. Try to make the atmosphere around
practising light and inspiring, putting emphasis on what
is going well instead of what is going wrong. Too many
parents tend to yell: “NO, that’s wrong”so the child get the
feeling he just can’t manage and want to stop practising. I
even try to avoid the word “no” during my teaching. If you
watch the child, you even see a short moment of fear if you
pronounce the word no. Children are very sentive for that.
Don’t overcorrect your child. Children (as adults!) have to
feel space around them before they can perform. If the first
time is not going well, ask the child to do it again. Mostly
they are doing better the 2nd time (except when they didn’t
practise :-))
Suzuki learning starts with listening and adapting specific
technical skills: interpretation and freedom develop during
this process, as also consciousnous about the playing will
develop. It can also be activated by taking children to good
concerts. If they hear other children play beautiful, itcan
help to activate something in their brains that’s called:
mirror neurons. Especially if the child is somebody of
their age, that will feel attracted to playing in the same way
and manner as the child. It also shows that the result of
practising can be a beautiful performance.

It will help a lot to do the right way of practise during
the lessons, so that both child and teachers understands
what he has to do at home. Stopping before the mistake
has taken place. Stopping and preparing what comes text.
Repeating this as many times as your age, or with a special
toy with beads you have to transfer ten times. Practise in
smaller segments.
If a child doesn’t want to participate, maybe there’s too
much pressure, emotion or verbalizing in the teaching or
coaching. Try some incentives. The child may not have
the dedication you wish he had, but is it a sad thing for a
child’s love of music to be destroyed simply because he is
not dedicated to excel in it. It can and should be a part of
his life, though he may not be a concert artist.
Source:
- Edmund Sprunger: Helping Parent Practise
- Cynthia Richards / Jane Dalley: How toget you child to
pracise ... without resorting to violence!
Heleen Verleur, Suzuki piano docente, Amsterdam

In the lesson and at home children need to be told
specifically what to do, or their work is aimless an nonproductive. If the parent doesn’t help, it will probably go
like this:
- skip the Twinkles because it’s boring
- race through an old piece at twice the speed
- don’t start the new piece: it seems too difficult
- check the clock eveytime
- playing though the old piece, without paying attention to
the weaker parts
To repeat something over and over again until it is correct is
hard work if it is done with full concentration. Thenatural
tendency is to avoid it. Playing through your pieces, over
and over again, without stopping, is practising mistakes.
Because the mistakes stay where they are: everytime you
meet the “difficult bars” without stopping, you’re just
practising mistakes.

SuzukiNieuws
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SUZUKI DWARSFLUITLEERLINGEN VAN MUZIEKSCHOOL
HEEMSKERK TREDEN OP MET ARTIEST, FLUITIST
THIJS VAN LEER!
Toen de Suzuki dwarsfluitdocente Liesbeth van der
Blom van Muziekschool Heemskerk bericht kreeg over
de invulling van het nieuwe aankomende festival, met de
titel “Van Barok tot Rock” in en om Kasteel Marquette
in Heemskerk, kon zij maar aan één persoon denken: wat
zou het fantastisch zijn als fluitist Thijs van Leer met haar
leerlingen zou kunnen en willen optreden!
Hij legt als geen ander de link van Barok tot Rock!
Omdat Thijs van Leer ook te gast was tijdens het
jublieumconcert in Tivoli/Vredenburg in Utrecht van het
Neflac (Nederlandse Fluitacademie) en waar Liesbeth
met een aantal van haar leerlingen ook was, vormde het
maken van contact met Thijs van Leer een niet al te groot
probleem. Wat een vreugde had Liesbeth en haar leerlingen
met zijn toezegging!
En met zeer dankbare financiële ondersteuning van
Muziekschool Heemskerk kon het optreden gerealiseerd
worden!
Alle leerlingen hadden echt heel hard gestudeerd, en waren
zeer gemotiveerd om er met elkaar iets heel moois van te
maken.
Zo klonk elke (wekelijkse) ensembleles steeds weer beter!
In de kranten werd het Festival groots aangekondigd, met
als speciale gast Thijs van Leer!
De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen.

Op zondag 27 september was het dan zover. ’s Middags
was er eerst generale repetitie met Thijs van Leer in
Muziekschool Heemskerk. Wat een bijzonder moment
was het toen Thijs van Leer, met zijn vrouw het lokaal
binnenstapte. Alle dwarsfluitleerlingen, de pianiste
Kana Yamaguchi, de bassist (zoon van Liesbeth) Arjan
Woerdeman en collega hoboïst Pierre Decroos stonden
klaar. Even stil en onder de indruk van deze charismatische
man. Na een “van harte welkom” begonnen we te spelen.
Het klonk fantastisch! Thijs en zijn vrouw waren zeer blij
verrast van het goede spel van iedereen!
Dan snel door naar Kasteel Marquette! Wat was er veel
publiek!
Het optreden was een hoogtepunt en ging perfect.
We kregen veel leuke en lovende reacties. Het was een
geweldige, onvergetelijke ervaring!
Bekijk graag de opname van het muziekstuk “Rondo”
van Rogier van Otterloo in een bewerking van Liesbeth,
gemaakt tijdens het Festival “Van Barok tot Rock” op haar
website: www.liesbethvanderblom.nl
Hartelijke groeten van Liesbeth van der Blom,
Suzuki dwarsfluitdocente Muziekschool Heemskerk.

HET OPTREDEN MET THIJS VAN LEER
Ik vond het heel leuk het optreden met Thuijs van Leer en
erg gezellig. De repetities gingen erg goed. En toen Thijs
van Leer binnen kwam, was ik er helemaal klaar voor! ;-)
Het ging allemaal goed en het was natuurlijk erg gezellig.
Verslagje van Kirsten
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“(G)OUDE’’ MUZIKALE TIJDEN HERLEVEN !
Na veel repeteren was het 27 september 2015 zover; het optreden van de dwarsfluitleerlingen van Liesbeth van der Blom
met Thijs van Leer tijdens het festival Barok tot Rock dat bij het kasteel Marquette in Heemskerk plaatsvond. Ja, ja , dé
Thijs van Leer, onder de vele honderden aanwezige luisteraars wel bekend van onder andere de groep Focus en van de vele
bekende nummers zoals Rondo en Flute Focus; nummers die we met zeer veel enthousiasme gespeeld hebben. Wat een
eer om met deze zeer herkenbare en markante artiest op de dwarsfluit mee te mogen en kunnen spelen, ieder op zijn of
haar niveau. Wat een muzikale bijzondere ervaring!
Geweldig hoe jong en al wat ouder het voor elkaar kregen om samen met Thijs zo’n muzikaal feest van herkenning
te creëren. Een compliment mag aan de jonge kinderen gegeven worden; zij speelden dansend en uit hun hoofd het
muziekstuk Minuet van J.S. Bach mee met de andere fluitisten.
Bijzonder was ook het solo-optreden van Thijs: twee instrumenten (piano en dwarsfluit) tegelijkertijd kunnen bespelen
getuigt van een muzikaliteit van zeer hoog niveau. Hij is instrumentaal en vocaal een zeer gedreven artiest. Zijn liedjes
gaven sommige aanwezigen een “terug naar vroeger-gevoel”. Mensen begonnen al deinend spontaan zachtjes mee te
zingen.
Als toegift speelden we het muziekstuk Rondo nog een keer. Na afloop van dit optreden spraken mensen mij aan hoe
geweldig ze het vonden en dat het bijzonder is als je met zo’n optreden en met zo’n gedreven artiest mee kan en mag spelen.
Nou, dat was het zeker!
De sfeer was fantastisch. Wat een muzikale
happening om dit mee te maken. Het gaf mij al
met al een wat ’ nostalgisch kippenvelgevoel”. Ik
heb een werkelijk superdag gehad; een dag om
werkelijk niet te vergeten. Na afloop heb ik wel
even een traantje weggepinkt, zo bijzonder was
het! Kortom, ik heb ervan genoten.
Met dank aan docente Liesbeth ,de andere
fluitisten, de gitarist, de pianiste en de dirigent/
hoboïst.
Anneriek de Jong
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OVER DE “PIANO TRIOS FOR YOUNG
PLAYERS” VAN HELEEN VERLEUR
“Ritmisch uitdagend, melodisch verrassend en oneindig
spannend en inspirerend om mee bezig te zijn”
Dat waren mijn eerste gedachten de ochtend nadat een
aantal trio’s van Heleen waren uitgevoerd door leerlingen.
N.b.: dat waren mijn gedachten, mijn ervaring, zo leuk had
ik het gevonden de trio’s met de leerlingen in te studeren.
Ze zijn stuk voor stuk kort, maar er is geen moment
waarop de aandacht kan verslappen omdat alles steeds nét
weer anders loopt. Speciaal voor Suzuki leerlingen, die nog
wel eens graag spelen wat ze denken dat komen gaat, een
heel goede en leuke leerschool!
De melodielijnen- en lijntjes die steeds door de spelers van
elkaar overgenomen worden zijn niet helemaal “westers”
oftewel tonaal, maar echt a-tonaal is het zeker ook niet.
Het heeft als het ware een flirt met denken in andere
tonaliteiten, en dat maakt dat je leerlingen eerst een beetje
bevreemd ziet kijken, om vervolgens helemaal “hooked” te
raken en vol enthousiasme erin te duiken.
En het leuke is dat elk trio helmaal zijn eigen stijl heeft.
Er is nu een mooie uitvoering te beluisteren op youtube
door Heleen zelf, Brendan Conroy cello, en Irene Nas
viool: www.heleenverleur.org dan ‘Pianotrios for Young
Players’.

Meteen merkte ik dat ik een aantal trio’s totaal anders
geïnterpreteerd heb dan hier te beluisteren is, maar ook
daar is dus veel ruimte en mogelijkheid voor.
Kortom; als je eens een leuke middag wil doorbrengen
zonder de geijkte bezigheden of computerspelletjes, dan
staat dit garant voor veel plezier; speelplezier, plezier met
elkaar en fijn genieten van je eigen instrument, een echte
aanrader dus.
Op ZONDAG 5 JUNI 2016 gaan we in Amsterdam een
heuse TRIO-DAG houden, waarbij er zelfs ook fluit-trio’s
zullen zijn (ik meen dat die nog geschreven gaan worden!)
Nu hebben we op zich al fluit-, piano-, en vioolleerlingen
genoeg, hoewel bij grote interesse iedereen mag laten
weten, dat hij/zij mee wil doen, maar met name cellisten
die deze zondag eens extra leuk door willen brengen zijn
van harte uitgenodigd zich aan te melden!
Info bij Monique Dowgwillo: suzukivioolles@gmail.com
Ik hoop dat veel kinderen hiervan zullen gaan leren en
genieten!
De bladmuziek van de trio’s is te koop bij de Suzukiwinkel:
bestellen@suzukiwinkel.nl
Monique Dowgwillo, Amsterdam (al jaren een fan van
Heleen’s composities)

De ‘Piano Trios for Young Players’ liggen bij de Suzuki-winkel klaar om verkocht te worden.
Het komende jaar worden ze ook uitgegeven door Alfred UK, inclusief cd.
Op 5 juni 2016 is er een Trio-dag gepland in Amsterdam, in het Zeemanshuis, in samenwerking met een aantal viool-,
cello- en pianodocenten, onder wie Monique, Brendan en Jana.
De capaciteit van de ruimte echter is beperkt (er zijn maximaal 5 lokalen)
Heleen Verleur
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Opleiding tot
Suzuki Fluit docent

Introductieweekend
6-7 februari 2016 10.00 - 16.30 te Gouda, Nederland

Op 7 december is Samuel 8 jaar geworden en dat heeft hij
geweten! Zijn tante in Portugal heeft deze verjaardagstaart
gemaakt; álles kun je ervan eten, behalve de snaren en de
stok!
Gefeliciteerd Samuel!

De gehele cursus duurt 7-9 weekends,
afhankelijk van het aantal deelnemers.
Het eerste weekend heeft een

oriënterend karakter. Docent Anke van
der Bijl is ESA * teacher trainer en ESA
Instrumental director Flute.

Cursusonderwerpen

‣Auditief, speels en kindgericht
lesgeven
‣Omgaan met ouders in de les
‣Leerdoelen van het Suzuki
Fluitrepertoire
‣Tips voor individuele en
groepslessen

* European Suzuki Association

Meer informatie : www.fluitschool.nl / www.suzukiflute.nl
of mail naar flautissimo@endoria.net

Uit de prullenbak gered! Olivier’s tekenskriebels
tijdens les op school.

SuzukiNieuws
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Inschrijfformulier op
http://www.fluitschool.nl/page27/

=================
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corner

Scott’s

Bryanston, WOW what a great experience!

Internationale omgeving

This English summary is dedicated to the teachers and
the organization.
We can keep it short and state just one sentence to
express our emotions of the Bryanston Summerschool:
WOW, what a great experience!
The week from 16 to 22 Augustus 2015 was an
absolutely unforgettable one. And it is printed in our
memories. As first timers from the Netherlands it was
already a great adventure for us to arrive at the gate of
Bryanston School. We (I, spouse and daughter) opened
our mouth and stared for some seconds at the 125 year
old former palatial country house.
Although the participating crowds came from so
many different countries like France, Spain, United
States, Japan Zimbabwe, Iceland, there was one
common language: music! It was a well-organized
event with 600 people at Bryanston. The children are
inspired to play their musical instruments in such a
motivating environment. Small kids walk around with
their violins, always fully occupied practice rooms,
parents talking about music, all kind of workshops.
They perceive it as play and that is in my view utmost
important and this is what we’ve seen happening.
Beside the music, our 8-year old daughter participated
in the art class every day a couple of times. The
facilities at Bryanston School were great as well. We
enjoyed the swimming pool, squash courts, table tennis
tables, and the nice walks.
Then the piano classes, we very much loved the
workshops and lessons from the teachers. They have
extensive experience in stimulating young children, all
in their own way. The week passed by in a flash.
When we asked our daughter whether or not to
participate next year, the answer was simply YES, YES,
YES!! We truly look forward to next year.
Thank you Ms Ewa Seroka, Ms Sigrun Landro Bekken,
Mr Andrew Stamatakis-Brown and Ms Bethan
Habron-James. And last but not least we also would
like to thank Ms Heleen Verleur, our teacher in the
Netherlands who recommended us to be part this
fantastic experience.

Waar begin je met schrijven als je naar de Bryanston
Summerschool bent geweest. Ah, fijn, ik waag een
poging. Het is een haast ongelooflijke internationale
ervaring om mee een week lang zoveel suzuki-gangers
te mogen mee maken, bijna 600 man. Ze komen niet
uit alleen uit Europese landen als Nederland, Frankrijk
of Spanje, maar ook Ijsland, Zimbabwe, Guatamala en
Japan. De week van 16 tot en met 22 augustus was niet
alleen een uiterst muzikale week, maar ook eentje met
veel plezier. En daar gaat het allemaal om.

Kind regards,
Scott Cheung (parent of Alyssa)

Locatie
Om te beginnen met de plaats waar de Summerschool
zich bevindt. In Nederland zijn we het wellicht niet
gewend, een boarding school, dus was het voor ons een
extra bijzondere ervaring. Ongelooflijk zeg, je staat
al te kijken als aankomt bij de poort van het enorme
landgoed met een omvang van 400 hectare. Het leek
wel een groot bos met een diversiteit aan bomen en
planten, oude eiken, met hier en daar grote open velden.
Langs vele bomen en een kronkelende weg kom je dan
uiteindelijk aan bij het hoofdgebouw, de school. Dit is
een paleisachtig pand van 125 jaar oud. Zeg maar a la
Harry Potter, Zweinstijn. Groot, hele hoge plafonds
met vele gangen, en verborgen trappetjes tussen de
verdiepingen. Je zou er zomaar kunnen verdwalen. In de
vele authentieke kleinere gebouwtjes vlakbij de school
bevonden zich de slaapplaatsen, ‘a la boarding’ stijl. Ons
gezin (vader, moeder, dochter en baby) verbleef in een
kamer waar normaal 3 studenten sliepen. Dit huis had
een eigen common room (soort van zitkamer met tv,
tafelvoetbal, tafeltennis en pooltafel), erg gezellig.
De vele faciliteiten die hier te vinden zijn, zijn eigenlijk
ook niet te geloven. Een eigen zwembad, 5 squashbanen,
een indoor basketbalveld, fitnessruimte. Een heleboel
tennisbanen, wel 25. Verder waren diverse ruimtes
gecreëerd om de kinderen te vermaken volgens mij. Je
kon de hele week naar het knutsellokaal, boogschieten,
meedoen aan voetbalwedstrijden en nog veel meer. Er
waren ook twee (concert)zalen waar honderden mensen
in kunnen en dat ook werd gebruikt voor dagelijkse
concertjes en het slotconcert.
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Het eten

De lessen

Om verder te benadrukken dat het niet alleen een goed
georganiseerde muzikale week is, sta ik nog even stil
bij het eten. Eten zou normaliter geen motivatieprikkel
hoeven te zijn om, maar als je al geen zin had om een
week lang te vertoeven in Bryanston, dan bleef je er wel
vanwege het eten. Veelzijdig, van groene slablaadjes tot
ruim gevulde taco’s en typisch Engelse pies met gravy.
Niet alleen een zeer uitgebreid diner-buffet, maar de
lunch mocht er ook zijn, om maar niet te spreken van
het ontbijt.

De opzet van programma zat goed in elkaar. Er werd
rekening gehouden met je leeftijd en het niveau dat
je speelde. De indruk die ik had is dat het algemene
niveau sowieso erg hoog lag. Op de piano-afdeling
zijn we zeer muzikale jonge kinderen tegengekomen
die respect wisten af te dwingen door hun optreden.
4 uur les op een dag leek in eerste instantie best veel
voor een 8-jarig meisje, maar de ervaring heeft geleerd
dat het allemaal best meeviel. Er was zelfs energie om
regelmatig oefeningetjes te doen en voor te bereiden op
het slotconcert.
De dagelijkse lessen waren gestructureerd (voor
elke leerling anders) en benadrukten in mijn ogen
verschillende muzikale aspecten. Elke dag begon
de eerste les met juf Ewa Seroka dat gefocust was
op het luisteren naar de muziek. Natuurlijk is dit
fundamenteel voor de Suzukimethode. De groep van
zo’n 7 kinderen luisterden naar een Pools folklore lied.
Vervolgens werd het opgebroken in zinnen, waarna één
voor één een zin probeerde te spelen. En zo ging het
de dag erna nog een keer. Voordat we het doorhadden,
kon iedereen dit spelen. Uurtje pauze.
De tweede les op het programma was een soort van
dansles juf Bethan Habron-James (we mochten het
niet zo noemen, maar voor mij leek t er toch wel

Eieren in jouw smaak, een zacht gekookt eitje, omelet, of
toch liever een spiegeleitje met natuurlijk spek, worstjes
en witte bonen in tomatensaus. Of toch liever vers fruit
met veel graansoorten en een kopje thee erbij. Het was
ook mogelijk om brinta-achtige papjes te nemen dan wel
gewoon een broodje jam of pindakaas.
Is het ontbijt nog niet verteerd, dan beginnen ze al weer
de lunch te serveren. Elke dag was weer een verrassing.
Alleen het zeer uitgebreide saladebuffet was ‘standaard’.
En dat gold ook voor het avondeten. Zo internationaal
dat het was tijdens de Summercourse, zo internationaal
was de variëteit van de ‘supper’. Lasagne, pizza, pasta,
fajita’s, couscous, gewokte gerechten, fish & chips, en
een lekker stukje vlees zijn slechts enkele voorbeelden
waar je geen genoeg van kon krijgen. Wellicht is het een
advies voor volgend jaar dat het eten niet meer op buffet
basis plaatsvindt, want dan eet je gewoon te veel (helaas
kon ik de verleiding niet weerstaan).
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op). Het gevoel van de kinderen werd op spelenderwijs
gestimuleerd en aandacht werd besteed aan de interpretatie
van de muziek. Grote stappen maken, kleine stappen maken,
lichaamsbewegingen en expressies om uit te drukken wat
voor muziek er werd gespeeld door de juf. Prachtig om te zien
dat je zo veel lol kunt hebben.
De derde les betrof een keybord les van meester Andrew
Stamatakis-Brown. De aanpak van deze meester zal tot
verbeelding spreken van de kinderen. De eerste paar
minuten mochten de kinderen altijd aan alle knoppen zitten
van de keybord om ze uit te proberen. En dat creëert een
gemoedelijke sfeer om wat moois te doen met de kinderen.
Andrew zorgde ervoor dat de kinderen luisterden met behulp
van muziek en enkele non-verbale aanwijzingen.
De laatste les was een traditionele suzukiles met juf Sigrun
Landro Bekken in een klein groepje van 3 waardoor er veel
individuele aandacht is om liedjes uit het boek extra goed te
spelen. Ook werd deze les gebruikt als voorbereiding voor
het slotconcert waar elke leerling aan meedeed.
Spelen
Plezier stond voorop en het was duidelijk dat zo’n
omgeving stimulerend werkt. Natuurlijk gaat het om
muzikale ontplooiing tijdens de Bryanston Summercourse.
Maar zonder spel zou het niet zo’n succes geweest zijn.
Spelelementen zijn mooi ingebracht tijdens de lessen. Aan
het eind jongleren met juf Sigrun zullen we niet snel vergeten.
De speelpauzes waar kinderen elkaar ontmoeten, onbeperkt
knutselen, leeftijdgenootjes bij elkaar plaatsen. Maar ook
een spaaropdracht voor de kinderen (bij elke les kregen de
kinderen een muziekkaart met een muziekterm) zorgde
voor het extra speelelement. Dan onze eigen creativiteit, we
hebben piano geoefend en gaande weg een tekening gemaakt
op een banaan. En dan, een bijkomstig positief effect als je
naar Engeland gaat, is dat je Engels ook nog eens een boost
krijgt. Spelenderwijs Engels leren zit erbij.
Al met al een hele mooie week. Er zijn nog vele leuke
ervaringen met jullie te delen, maar dan zou ik een boek
moeten schrijven.
Tenslotte op de vraag of het voor herhaling vatbaar is, zegt
onze dochter: Yes!
Een muzikale groet,
Scott
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