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VAN DE VOORZITTER
Beste lezer, voor u ligt alweer het laatste Suzuki Nieuws van dit schooljaar!
Een Suzuki Nieuws, waarin bijvoorbeeld Scott Cheung (“pianovader” en bestuurslid SVN) u samen met zijn
pianospelende dochter mee neemt op reis naar verre oorden. Waarin een aantal blokfluit-, gitaar-, viool-,
dwarsfluit- en altvioolleerlingen en docenten verslag doen van hun avontuur in Engeland met een koninklijk
geluid … Waarin een aantal docenten verslag doet van hun belevenissen in bijvoorbeeld Gdansk …
Gelukkig zullen velen van u kunnen beamen dat er ook heel veel bijzonders op Suzuki gebied in Nederland
gebeurt! Lees maar eens wat bijvoorbeeld de dwarsfluitleerlingen gedaan hebben in de Lente Workshop in
Heemskerk!
Verder in dit Suzuki Nieuws, iets minder spannend maar wel belangrijk: het financieel jaarverslag. Zowel de
vereniging als de SVN Winkel staan er goed voor. Met dank aan onze penningmeester en winkelbeheerder,
Martin Loose en Scott Cheung voor alle goede adviezen.
Wat mijzelf betreft, ik kijk inmiddels met genoegen terug op acht jaar bestuurswerk voor de Suzuki
Vereniging. Niet altijd makkelijk, maar wel een taak die mij veel voldoening heeft geschonken. Een taak die
alleen in te vullen was, en is, met hulp en steun van velen. Vooral van heel velen die zich belangeloos en
vanuit betrokkenheid hun steentje hebben bijgedragen. Dank jullie wel!
De afgelopen anderhalf jaar hebben daarbij voor mij in het teken gestaan van afscheid nemen. Ook een
heel verdrietig afscheid, zoals het overlijden van dierbaren. Alhoewel dat niet makkelijk is, maakt het wel
deel uit van de cirkel van het leven. Wat dat aangaat geeft muziek niet alleen plezier, maar zeker in dit soort
situaties, ook troost. Mijn dochters en ik hebben inmiddels veel geluisterd naar o.a. het bekende Adagio for
Strings van Samuel Barber. Overigens kan mijn jongste dochter dit inmiddels zelf spelen …
Afscheid nemen van oude situatie’s leidt onveranderlijk tot nieuw begin. In mijn geval vond ik het ook tijd
om de bakens te verzetten. Ook vanuit het oogpunt van de ontwikkeling van de Suzuki Vereniging. De SVN
is de afgelopen acht jaar in positieve zin in beweging geweest en moet dat ook blijven. We zijn gegroeid en
groeien nog steeds. Soms met vallen en opstaan. Een beetje zoals je leert een instrument te bespelen, lijkt
wel.
Niet alleen in aantal zijn we gegroeid, maar ook in de wijze waarop gestalte en inhoud wordt gegeven aan
de Suzuki Vereniging. Tezamen ook met nieuwe generaties docenten, leerlingen en hun ouders. Dat is een
bijzonder en mooi proces, op dezelfde manier als de ontwikkeling van een kind naar volwassene.
Daarom heb ik enige tijd geleden besloten het stokje over te dragen. Opdat het belangrijke werk voor de
SVN voortgezet wordt en voortgebouwd wordt aan een sterke Suzuki Vereniging.
Namens het SVN bestuur, wens ik u allen een heel goede zomervakantie, met veel zon en (muzikaal) plezier.
In ieder geval neem ik de cd met Dvorãk’s “De nieuwe wereld” mee op vakantie.
Met muzikale groet,
Esther van Eijk
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VAN DE NIEUWE VOORZITTER, KAREN LAVIE
Ik ben trots en blij dat ik nog net voor het ter perse gaan van dit nummer van het Suzuki Nieuws gelegenheid
heb om iets te schrijven als de kersverse nieuwe voorzitter van de SVN. Er was een grote opkomst voor de ALV
op 20 juni j.l. en we hadden een productieve vergadering, waar een groot aantal docenten en opleiders bij elkaar
kwam: waar kritische vragen gesteld werden, hopelijk afdoende antwoorden werden gegeven, waar mijns inziens
productief van gedachten werd gewisseld en -last but not least- er constructieve plannen zijn gesmeed voor de
toekomst! Dank aan iedereen die erbij was voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik zal mijn best doen!
Héél veel dank ook aan Esther van Eijk voor al het werk dat zij gedurende acht jaar voor de vereniging heeft
verricht. Acht jaar geleden oefende zij nog elke dag als Suzukimoeder met haar dochter Robin ‘appeltaart met
slagroom’. Inmiddels speelt Robin heel mooi viool en heeft Esther tijd om zich aan andere dingen te wijden.
Onder haar voorzitterschap ontwikkelden zich de nationale Suzukidagen. In 2014 in Zeist gaven we met rond
140 kinderen en docenten een uitvoering van Sakura, speciaal voor ons geschreven door pianodocente en componiste Heleen Verleur met een eigen partij voor elk Suzuki-instrument in Nederland: piano, viool, altviool, cello,
contrabas, dwarsfluit, blokfluit en gitaar. Het was een hoogtepunt in de geschiedenis van de SVN. Dankjewel
Esther, we wensen je het allerbeste!
Ik wil graag het nieuwe bestuur aan u voorstellen. Van het oude bestuur werden twee leden herkozen: Martin
Loose en Scott Cheung. Verder zijn er, behalve mij, twee nieuwe bestuursleden: Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
en Monique Dowgwilllo.
Martin Loose (penningmeester en winkelbeheerder): de viooldocente van Martins kinderen vroeg Martin in 1998
om haar te helpen de SVN door een moeilijke tijd heen te loodsen. Uiteraard zijn deze kinderen nu volwassen,
maar Martin is gebleven. Ik ken Martin nog niet zo lang, maar als ik hem in één woord zou moeten beschrijven
zou ik zeggen: een idealist. Idealisten hebben we broodnodig in een samenleving waar pragmatisch denken aan
de orde van de dag is en kwaliteiten die getuigen van menselijkheid en creativiteit vaak ondergewaardeerd worden.
Scott Cheung (lid) is registeraccountant van beroep en erg goed en geduldig in het uitleggen van financiële
overzichten aan muziekdocenten die weliswaar meester zijn in het correct tellen van vierkwarts - of zesachtste
maten, maar die kunnen ‘schrikken’ van geldbedragen met drie nullen erachter. Hij is vader van Alyssa die acht
jaar is en al heel mooi kan pianospelen en hij heeft een zoontje van twee. In ‘Scott’s corner’ in het Suzuki Nieuws
vertelt hij over zijn ervaringen als Suzuki ouder en hoe het samen met muziek bezig zijn de relatie met zijn dochter verdiept.

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (secretaris), viool– /altviool en CML-docente, heeft bij trainers in verschillende
Europese landen haar vijf Suzuki-levels gehaald en de andere examens voor altviool en Children’s Music Laboratory (CML) gedaan. Nog steeds laat ze zelden een gelegenheid voorbijgaan om op workshops en conferenties
nieuwe dingen te leren en zo een geïnspireerde en inspirerende viooldocente te zijn. Suzuki was ook altijd op
zoek naar nieuwe benaderingen en riep docenten overal ter wereld ertoe op om nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Monique Dowgwillo (lid) is ook een level 5 viooldocente. Ze heeft een natuurlijke affiniteit met Suzuki’s filosofie
dat “ieder kind kan” als je het kind de kans geeft en in hem of haar gelooft. Ze was ooit zelf een Suzukimoeder en
heeft vanuit dat perspectief begrip voor de rol van de ouders en hun positie in Suzuki’s ‘driehoek’. Ook Monique
bezoekt veel Suzuki-evenementen in het buitenland en is in contact met collega’s in andere Europese landen.

Ik ben Karen Lavie (voorzitter), Teacher Trainer voor fluit. Ruim dertig jaar geleden hoorde ik ergens een Suzukiconcert en wist onmiddellijk dat ik nooit meer op een andere manier les wilde geven. Door ‘Suzuki’ heb ik veel
fantastische mensen overal ter wereld ontmoet, zoals Mr. Takahashi, die de fluitmethode ontwikkelde en bij wie
ik het voorrecht had een tijd te studeren. Ik heb lang in Nieuw Zeeland gewoond, waar ik Suzukidocent, Teacher
Trainer en bestuurslid was.
Het nieuwe bestuur zal u via Suzuki Nieuws en de website regelmatig op de hoogte houden van plannen en ontwikkelingen. Voor nu wensen we iedereen een fijne zomervakantie toe.
Karen Lavie
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Gala Concert in de Royal Albert Hall

Van de redactie
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
Ook dit voorjaar viel er ook voor velen van ons op Suzukigebied veel te beleven. We zien in dit Suzuki Nieuws veel
verslagen over het gigantische concert in de Royal Albert
Hall op Paaszondag. Voorts mooi nieuws uit eigen land
over de docenten-voor-docenten-bijeenkomsten en een
geslaagde fluitworkshop. Voor mij persoonlijk stonden er
naast Engeland ook nog reizen naar Polen en Duitsland
op het programma: eerst de European Suzuki Teachers
Conference in Gdansk en ikzelf heb de eer gehad de eerste internationale Childrens Music Laboratory workshop,
genaamd Play’n’Play in Neurenberg te mogen organiseren.
Leerlingen van mij zijn ook nog naar de vioolworskhop in
Düsseldorf geweest. Ook van hen goed nieuws en enthousiaste kinderen en ouders!

Voor mij drie zeer verschillende activiteiten, maar alles
voor de verspreiding van de didactiek van Suzuki en de
verdieping van de eigen kennis! Ik ben keer op keer blij,
zo’n rijke methodiek gevonden te hebben, waarbij de uitwisseling op zo’n hoog plan staat. Bij ieder gebeuren leer
je steeds weer nieuwe mensen kennen en keer je vol mooie
ideeën en inspiratie voor de dagelijkse praktijk terug. En
dit spreekt ook uit de bijdragen van de anderen! Dank voor
alle verslagen en foto’s!
Laten we eerst eens kijken wat er allemaal in Engeland
tijdens het Paasweekend te beleven viel!

Luisterend in de Royal Albert Hall
Monique Dowgwillo
Ik was een van de gelukkigen die getuige mocht zijn van
het Gala Concert in de Royal Albert Hall in Londen op
27 maart j.l. Er speelden maar liefst 1.300 kinderen mee,
met hun instrumentengroep, maar ook allemaal samen.
Ik heb de moeilijkste stukken gehoord; het 3e deel
van het vioolconcert van Mendelsohn, en de Czardas
van Monti, met 100 kinderen, spatgelijk en zuiver, heel
bijzonder. Maar het meest heb ik nog genoten van het 3e
menuet van Bach en, op het einde van het concert, het
Allegro van Suzuki; na een zeer eigentijdse inleiding door
een orkest van Suzuki musici die professionals zijn geworden, zetten de altviolen in, en daarna explodeerde het,
met alle instrumenten tegelijk, met een enorme schoonheid en kracht de zaal in, terwijl al die ballonnen naar
beneden kwamen.

Het was magisch, en ergens was er bij mij een besef dat
dit precies is wat deze wereld nodig heeft; kinderen die
samen, gesteund door volwassen, zoiets prachtigs laten
gebeuren.
Ik hoop dat we met z’n allen nog veel van die grotere of
kleinere schoonheids explosie-tjes neer kunnen zetten;
misschien heeft iemand een leuk idee voor een flashmob?
Laat horen, dan gaan we kijken of we het kunnen realiseren!
Monique Dowgwillo, Suzuki viooldocente Amsterdam,
suzukivioolles@gmail.com

4
=================

Fluitend naar de Royal Albert Hall
Liesbeth van der Blom
Toen dwarsfluitdocente Liesbeth van der Blom van Muziekschool Heemskerk in november 2014 een mail kreeg
van Mevrouw Helen Brunner van de Britse Suzuki Vereniging met de vraag of er onder haar leerlingen/ouders belangstelling zou zijn om mee te doen aan een groot Suzuki
Gala Concert in de Royal Albert Hall, kon Liesbeth al snel
en enthousiast een positieve mail terugsturen.
Daarna was het wachten op bericht uit Londen vooral
spannend door de vraag of de leerlingen die zich hadden
opgegeven, ook allemaal mee mochten doen. En wat een
geluk: alle zes dwarsfluitleerlingen konden op zondag 27
maart 2016 staan schitteren in de Royal Albert Hall!
De Royal Albert Hall! Stel je eens voor! Wat een bijzondere plaats om op te treden: artiesten als The Beatles, The
Rolling Stones, Adele, Eric Clapton, Bob Dylan, Sting,
Frank Sinatra, en Guus Meeuwis zijn hen voorgegaan!
De tijd voorafgaand aan de reis naar Londen was leuk en
gezellig. In “De Royal Albert Hall groepsapp” met leerlingen en ouders gingen de berichtjes over de reis en het verblijf naar en in Londen over en weer. Ook het werken en
studeren met de leerlingen, (en de ouders) aan de stukken
van het concert was fijn. Iedereen was super enthousiast en
gemotiveerd!
Eindelijk was het dan zover: Op naar Londen! De repeti-

tie op zaterdagochtend 26 maart met ongeveer 50 Suzuki
dwarsfluitleerlingen en 8 docenten, stond onder leiding van
de Teacher Trainers Anke van der Bijl uit Nederland en
Sarah Hanley uit Engeland.
Na het inschrijven liepen we met de fluitgroep naar het
prachtige gebouw van The Royal College of Music, met
vanuit ons raam mooi uitzicht op de Royal Albert Hall!
Door het “oppoetsen” van de stukken ging het allemaal
nog beter klinken. Wat is het heerlijk als je met elkaar zo
mooi muziek kunt maken. ’s Middags konden we Londen
bezichtigen.
De volgende ochtend was de repetitie in de Royal Albert
Hall, nu met alle 1.300 Suzuki leerlingen en docenten. Het
hele programma werd gespeeld, en waar nodig gerepeteerd.
Ook de belichting en microfoons, alles moest goed afgesteld worden.
Dan het optreden ’s middags om 15.00 uur.
Het was echt geweldig om deel uit te maken van dit grootse, prachtige concert, in dit wereldberoemde gebouw, met
zoveel kinderen, docenten, ouders, familie en vrienden.
Topprestatie van iedereen die meedeed. Supertrots op
mijn leerlingen!
Liesbeth van der Blom (dwarsfluitdocente, Heemskerk,
Zaanstad)
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Op de foto ziet u:
Bovenaan dwarsfluitdocente Liesbeth van der Blom met de
vijf dwarsfluitleerlingen van Muziekschool Heemskerk:
Op de middelste rij v.l.n.r.: Sanne van Pel, Eline Loos en
Nynke Zijlstra. Onderaan zitten Mirte-Fleur Sanberg,
dwarsfluitmascotte Ollie en Merel Verburg.

Blokfluitend naar de Royal Albert Hall
Jaap Delver
Bijna was het Suzuki Gala Concert aan mijn leerlingen
en mij voorbij gegaan. Ik heb in het najaar van 2015 waarschijnlijk ergens niet goed opgelet, want hoewel ik wist dat
het eraan kwam dacht ik lang dat het een puur Engels gebeuren was. Vlak voor de sluitingsdatum voor de inschrijving, eind oktober, wordt het me duidelijk dat er ook kinderen uit andere landen welkom zijn.
Vlug een mail naar mijn Suzuki-ouders opgesteld en tot
mijn eigen verbazing zijn er ineens drie leerlingen die, mét
hun families, naar Londen willen afreizen om deze unieke
gebeurtenis mee te maken.
Voor Fenne, Inger en Jan-Willem breekt er een periode
aan van heel hard studeren. Met de ouders worden plannen gesmeed voor de reis en het verblijf en we vinden een
hotel op loopafstand van de Royal Albert Hall.
Begin maart zijn de voorbereidingen zo goed als klaar. Er
staat alleen nog een concertdag op het programma waar de
drie een gedeelte van het galarepertoire spelen en we willen nog wat publiciteit zoeken. Dat lukt wonderwel. Diverse lokale kranten nemen een stuk op over het naderende
avontuur. Ook via Facebook gonst het rond en als klap op
de vuurpijl komt RTV Utrecht twee dagen voor we vertrekken een video-reportage maken. Op de vrijdagochtend

voor Pasen vertrekken we en ‘s avonds wordt de reportage uitgezonden. Het thuisfront houdt ons op de hoogte:
“Leuk verslag!”.
Zaterdag voor Pasen: eerst registreren in het Imperial College. We worden voorzien van polsbandjes en T-shirts en
het wemelt er van de kinderen, ouders en docenten. Wat
een organisatie! Petje af voor de medewerkers van het
British Suzuki Institute die dat allemaal in goede banen
weten te leiden. Daarna met alle blokfluitisten, zo’n dertig
bij elkaar, naar de repetitieruimte in het Royal College of
Music. Trappen klimmen: vier verdiepingen hoog en daar
maken de Nederlanders kennis met hun mede-blokfluitisten uit Engeland, Duitsland en Zweden. Na het stemmen verloopt de repetitie gesmeerd. Onze enige zorg is
de stemming van de sopraanblokfluiten. Die klinken een
octaaf hoger dan andere instrumenten en hoe hoger een
instrument, hoe schriller en lelijker het gaat klinken als
de stemming niet overeenkomt. Met zo’n internationaal
gezelschap, met blokfluiten van verschillende makelij kan
dat makkelijk misgaan, maar het valt ons heel erg mee.
Ai! De dresscode voor teachers is helemaal in het zwart
en in het hotel ontdek ik dat ik mijn zwarte concertbroek
thuis heb laten liggen! Van iemand anders lenen lukt niet
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en er zit niets anders op dan de zaterdagmiddag te besteden aan het kopen van een nette zwarte broek. Ik heb normaal al een hekel aan kleren kopen, maar op dit moment,
in deze stad helemaal. Met de moed der wanhoop tube ik
naar Oxford Circus, waar ik volgens kenners moet kunnen
slagen. Nou, het blijkt letterlijk een circus, heel veel winkels
waar het gigantisch druk is en pas in de vierde winkel lukt
het me een enigszins passende broek te vinden. Pfff, net
voor nog net op tijd om de metro te kunnen nemen naar de
teachers party die voor zaterdagavond op het programma
staat. In een prachtig huis van een Suzuki-familie in Kensington Gardens, zijn alle Suzuki-docenten uitgenodigd
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijk
buffet. Buiten loop ik al een paar onbekende collega’s tegen
het lijf en zo lopen we samen op naar het statige pand. Binnen ontmoet ik oude bekenden en zie ik nieuwe gezichten
en is het erg gezellig en het buffet is uit de kunst! Dat vind
ik het mooie aan het deel uitmaken van de Suzuki-gemeenschap: dat je regelmatig contact hebt met enthousiaste collega’s van over de hele wereld.
Op 1ste Paasdag heel vroeg uit de veren, want om 7 uur
worden de teachers in de Royal Albert Hall verwacht voor
de briefing. Ik kende het imposante ronde gebouw van buiten al heel goed, omdat ik elk jaar in april lesgeef op de National Suzuki Workshop in het ertegenover liggende Royal
College of Music. Nu zal ik er voor het eerst naar binnen
gaan, maar dat kost me op dat vroege uur nog behoorlijke
moeite. Niet omdat er zo weinig ingangen zijn want die
zijn er genoeg, maar vind maar eens de goede! Na een heel
rondje om het gebouw vinden we eindelijk een deur die

open is. Polsbandje om en dan klimmen we naar de Gallery op de vierde verdieping die een prachtige blik geeft op
de indrukwekkende zaal. Alle 1.300 kinderen vinden daar
om 8 uur een plek om hun spullen neer te leggen en hun
instrumenten uit te pakken. Via een doolhof van gangen en
trappen gaan we naar onze plek in de zaal. De angst slaat
ons een beetje om het hart: het begeleidingsorkestje zit
tientallen meters van ons vandaan op het podium. Bovendien staat Nancy Daly, mijn Engelse collega die ons concert
zal leiden, allesbehalve vóór ons, omdat het daar de diepte
ingaat en de altviolen staan opgesteld.
Maar de repetitie verloopt nagenoeg vlekkeloos en het concert ‘s middags is magistraal. De rillingen lopen geregeld
over mijn rug. Ik heb bewondering voor alle violisten in het
midden van de arena, die de hele ochtend en middag op de
koude grond moeten zitten als ze niet aan de beurt zijn.
Wat boffen wij met onze pluche stoelen naast het orgel!
Na het concert nemen we afscheid van alle spelers en daarna is het nagenieten op de gezellige docentenborrel in het
theatercafé. Mijn Suzuki-families vertrekken op tweede
Paasdag weer naar huis en ik blijf nog een paar dagen voor
de teacher training.
Ik had dit concert en alles eromheen voor geen goud willen
missen. Vorige week op de teacher training nog nagenoten
van de video-opname op een zeer groot scherm. Werkelijk
prachtig! Ook als je er niet geweest bent, die DVD moet je
gewoon zien!
Jaap Delver, Suzuki blokfluitdocent

V.l.n.r. Fenne van der Horst,
Inger Wismeijer, Jan-Willem
Siero
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Mijn blokfluitavonturen in Londen
Fenne van der Horst
Hallo allemaal. Ik ben Fenne en ga iets vertellen over ons
geweldige avontuur dat we hebben meegemaakt in Londen.
Zondag ochtend; vroeg opstaan, want we moeten om 07.45
uur verzamelen bij de Royal Albert Hall. Snel aankleden
en hup naar de eetzaal om te gaan eten. Nou ja, eten kwam
er eigenlijk niet zo van want ik kreeg niet echt een hap door
mijn keel… We kregen een lunch pakket mee en gingen
naar boven om tanden te poetsen en spullen te pakken om
te gaan. Op naar de enige echte Royal Albert Hall! Ons
hotel was er niet ver vandaan en dus was het niet moeilijk
om de weg te vinden. Alleen het oversteken was soms nog
wat lastig omdat het verkeer aan de linkerkant van de weg
rijdt ;-).
En toen was het dan zo ver: we mochten naar binnen! “Dag
iedereen, we zien jullie als het concert gaat beginnen!” En
daar gingen we dan met de dertig blokfluitisten naar binnen. Wauw hé, wat is het een mooi gebouw! Maar goed, we

kwamen hier natuurlijk om blokfluit te spelen. Daarom begonnen we al snel met de repetities. Hier waren we de hele
ochtend druk mee. Daarna even lunchpauze en hup weer
door. Iedereen kreeg een eigen plek en we oefenden het hele
concert. Om twee uur kregen we een uur pauze, want om
drie uur zou het echte concert beginnen. Het terugvinden
van onze plek was nog even lastig, maar we waren op tijd
terug.
Nu was het zover; het echte concert ging beginnen. Het
klonk erg mooi en was heel leuk om te doen. Het duurde
wel lang, namelijk 2 1/2 uur. Het concert werd afgesloten
met een gigantisch applaus en een ballonnenregen. Zoiets
willen we best nog eens meemaken!
Fenne van der Horst, 11 jaar, Blokfluitleerling van Jaap
Delver

Souvenirs uit Londen:
overweldigend concert en een T-shirt!
Inger Wismeijer
Het was een bijzondere gelegenheid om in de Royal Albert Hall te staan. Zo’n aanbod krijg je niet elke zondag.
Op zaterdag gingen we repeteren met de blokfluiten, in
het conservatorium van Londen. Zondag vroeg gingen
we met het hele orkest (1.300 mensen) repeteren voor
het concert. Het was een lange zit voor ons allemaal,
maar de bijzonderheid overweldigde het. Alleen het idee
dat je in ‘de Royal Albert Hall’ staat, was al geweldig.
Wij allemaal hebben ook een T-shirt gekregen als souvenir.
Inger Wismeijer, blokfluitleerling van Jaap Delver

V.l.n.r. Jan-Willem Siero, Fenne van der Horst en
Inger Wismeijer en Jaap Delver.
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Tokkelend naar de Royal Albert Hall
De organisatorische 'hobbels' bij de gitaren op weg naar de Royal Albert Hall
Drieëtte Reesinck
Anderhalf jaar voor ‘Hèt Grootste Europees Suzukiconcert Ooit’, kregen we, zoals iedereen, de vraag wie er eventueel mee zou willen spelen in de Royal Albert Hall. Vele
enthousiaste reacties uit mijn gitaargroep, maar niemand
wist er het fijne van en bovendien had niemand van onze
groep ooit met een internationale workshop meegedaan.
De tijd verstreek, het leek al bijna vergeten. Ineens, een jaar
later, lag daar die vraag: wie wil er meedoen en of je dit dan
op zeer korte termijn wilde bevestigen, kaartjes kopen, betalen, enz. Op zich leek het ons leuk om als groep te reizen.

en Sarah voor de Royal Albert Hall. Matthijs, Boaz en
Gabriel voor de playtogether in de Royal School of Music,
zeer zeker ook een prachtige locatie!
Vervolgens riep het vervoer nog heel wat vragen op. Bus,
trein, auto’s, vliegtuig, alles had z’n voor en tegen. “De bus”
bleek bijvoorbeeld geen gitaren mee te willen nemen. Dat
ontdekten we net nadat twee gezinnen geboekt hadden…
Afijn, om een lang verhaal kort te maken, de groep splitste
zich op in trein, bus en vliegtuig.

Het bleek alleen allemaal iets minder makkelijk te regelen
dan gedacht. De organisatie had nooit eerder te maken gehad met zo’n groot evenement en had aanvankelijk te kampen met allerlei website-problemen. Er moest meer heen en
weer gemaild worden dan eigenlijk wenselijk was.

Vrijdag: Francis, Sarah en ik reisden met wat extra gitaren
per trein over Brussel en toen wij in Londen aankwamen,
stonden 2 families ons op te wachten; wat een feestelijk
gevoel! We dronken samen iets lekkers, vertelden elkaars
avonturen tot dan toe en gingen weer ieder uit elkaar op
eigen ontdekkingsreis.

Om in de Royal Albert Hall mee te spelen, bleek vervolgens dat je in boek 3 moest zitten, voor de andere kinderen
zou op zaterdag ‘iets’ georganiseerd worden. Een aantal
gezinnen trok zich terug, 5 kinderen bleven over. Nicole

Zaterdag: Playtogethers in het Conservatorium. Een
prachtig gebouw met vele trappen en gangen, waar je zonder veel moeite echt kon verdwalen. De organisatie had
duidelijk wat moeite om op gang te komen, zodat er voor
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een aantal gitaristen weinig speeltijd over bleef. Gelukkig was er daarna veel te zien en doen in Londen,
zodat de onevenwichtige verhouding reis/musiceren
weer goed gemaakt kon worden. Ondanks de korte
speeltijd was het een bijzondere ervaring om met
onze instrumentfamilie ‘de mandoline’ en ook de
blokfluiten en dwarsfluiten een soort van spontaan
concert te geven.
Zondag: Complimenten voor de organisatie! Deze
dag was letterlijk tot op de minuut geregeld en verliep ook geheel volgens het draaiboek. 1.300 kinderen uit heel Europa, onder leiding van vele vrijwilligers, veelal docenten (zo’n 150), die vaak zelf nog
nooit in dit geweldige gebouw geweest waren, hebben de dag van hun leven gehad. Wat een super mooi
en overweldigend concert! Grote groepen violisten
en cellisten bijvoorbeeld, maar ook een piepkleine
mandolinegroep en wijzelf met ruim 30 gitaristen.
Eén enkele organist. Hoe ontroerend liet hij het
Europees volkslied klinken over al die kinderen en
mensen heen. Wat een positieve energie, geweldig!
Bij de afterparty voor de vrijwilligers, kwam de (eigenlijk retorische) vraag naar voren of Helen Brunner dit volgend jaar weer gaat organiseren. Haar
laconieke antwoord: Volgend jaar, nee, maar over 5
jaar, hmm, daar wil ik wel over nadenken!
Ik weet nu al dat we over 5 jaar, mocht dit werkelijkheid worden, weer van de partij zullen proberen te
zijn, hoewel ik ouders voortaan dringend zal adviseren alléén mee te gaan als hun kind ook daadwerkelijk in de Royal Albert Hall kan of mag spelen, want
dat is een ervaring waarvoor je zo’n grote inspanning
dubbel en dwars over hebt!
Drieëtte Reesinck, Suzuki gitaardocente, Amersfoort

Korte impressie van
een gitaarleerling
Sarah
Ik ben Sarah, ik speel nu 3 à 4 jaar gitaar. De reis
naar Londen was te gek. Zo’n mooie stad. En om in
de Royal Albert Hall te spelen, was echt fantastisch!
Zóveel kinderen en dan zó’n mooi concert. Ik moest
er wel uren zitten, maar dat was het wel waard. Toen
we klaar waren met spelen, kwamen er ongelooflijk
veel gekleurde ballonnen naar beneden. Ik kon nog
net heel snel een foto maken met mijn telefoontje.
Het was echt heel mooi.
Sarah, gitaarleerling van Drieëtte Reesinck
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Helen Brunner had een droom ... en die kwam uit:
Suzuki in de Royal Albert Hall!
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
Pasen 2016… het grootste Europese Suzuki concert ooit!
In de Royal Albert Hall! Geïnitieerd door de vermaarde
Londense Suzuki viool docente Helen Brunner. Een geniaal en uiterst moedige plan had deze vrouw… ‘zomaar’
de Royal Albert Hall voor een concert met kinderen afhuren en het tegenoverliggende Royal College of Music en
Imperial College om de hoek voor de repetitiedag op zaterdag aanvragen! Er gingen een aantal pittige gesprekken
met de manager van het befaamde concerthuis aan vooraf,
totdat ze uiteindelijk toch groen licht kreeg. Echter zonder
de mateloos grote inspanningen van het ondersteundende
docententeam aldaar, was het niet te doen geweest. Project
manager was Minette Joyce en als Music Team en Stage
manage team hebben Jullian Ledra, Juan Drown, Mona
Kodama, Grant Mead, Timothy Murray en Annette
Costanzi een knap staaltje organisatiewerk neergezet!
Ik zelf had dit voorjaar al de nodige eigen leerlingenconcerten en andere Suzuki reizen gepland, dus Londen had ik
dan maar stilletjes aan me voorbij willen laten gaan. Je kunt
immers niet overal steeds heen en ik heb (nog) geen leerlingen die het Mendelssohn vioolconcert kunnen spelen. Mijn
leerlingen het Bach dubbel concert bij dit spektakel te laten
spelen terwijl ze de noten net aan het leren zijn, leek me
ook niet te verantwoorden, maar op een gegeven moment
mailde me Juan Drown (die ook Suzuki altviooldocent is),
waarom ik niet op de docentenlijst voor de altvioolgroep
stond, of ik niet toch nog zou kunnen komen… please…
Dus krijgskas opgemaakt, en ‘ ja’ gezegd. ’t Zou toch ook
wel erg leuk zijn om erbij te kunnen zijn en zo stonden
mijn man en ik (want die wilde dit dan uiteraard ook niet
missen) met Pasen kinderen, ouders en docenten van polsbandjes te voorzien en naar de juiste oefenlocatie te sturen.
En ikzelf kon uiteraard nu zelf als speler beleven hoe het is
om met 1.300 anderen in zo’n enorme concertzaal gelijktijdig muziek te maken. Ook voor mij een unieke ervaring en
eerlijk gezegd had ik ook niet eerder met 62 andere altviolen samen gespeeld: 54 kinderen en 8 collega’s. ‘Ons solostuk’ was het 2e deel van het altviool concert van Telemann
in G-grote terts. Met de violisten, cellisten, contrabassisten en harpisten (!) speelden we samen ‘Hunter’s Chorus’
van Weber en met de violisten, cellisten, contrabassisten,
fluiten en de 21 piano’s (!) stond voor ons altviolisten nog
de g-klein Gavotte van Bach op het programma. Allen
samen uiteraard een (nieuwe) Twinkle-variatie onder de
mooi naam ‘Wishing’ en Suzuki’s Allegro… rillingen bij
‘zo’n simpel liedje’.

In totaal waren er dus 1.300 leerlingen uit 28 landen bij elkaar gekomen, 22 talen sprekend. Uit Nederland waren er
ook heel wat, door 14 verschillende docenten op hun optreden in de ‘Zaal der Zalen’ voorbereid. Hoeveel leerlingen
er nu uiteindelijk uit Nederland waren, weten we niet precies, ik heb niet alle docenten afgebeld, wie er hoeveel gestuurd heeft. Zo af en toe zag ik een bekend gezicht en een
zwaaiende hand zo van ‘hee, hallo, jij ook hier!? Geweldig
he!’. De Nederlandse ‘hulpdocenten’ die bij de repetities
aanwezig waren tijdens deze twee Londense dagen en vol
passie aan het werk waren, waren Liesbeth van der Blom
en Marion Geskus (fluit), Jaap Delver (blokfluit), Stieneke
Voorhoeve-Poot (viool), Drieëtte Reesinck (gitaar) en ik
zelf, Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht bij de altviolen. Enige
teacher trainer uit Nederland was Anke van der Bijl (fluit).
Bij dit concert konden alle bestaande Suzuki instrumenten meedoen, eindelijk was er ruimte voor de mandolines
en harpen die we in Davos afgelopen zomer zo vreselijk
moesten missen en waren ook alle instrumentgroepen in
het hoofdconcert te horen en niet de kleinere instrumenten groepen op een externe locatie! Dat gaf een heel ander
gevoel van saamhorigheid! Violen, altviolen, celli, contrabassen, fluiten, blokfluiten, gitaren, mandolines, harpen en
piano’s bij meerdere stukken allen samen te horen…onbeschrijflijk. De kinderen die nog niet bij de ‘hogere’ stukken
waren hebben hun eigen kleinere concerten op zaterdag in
het Royal College of Music neergezet. Ook heel mooi om
daar bij geweest te zijn!
De enige echte SOLO tijdens het grote concert op zondag was voor de jonge organist Olle Karpathy Wickbom
(jaartje of 10-11) die het 9.999 pijpen tellende Henry Willis orgel liet schallen! Mijn God, Charpentier’s beroemde
Prelude door zo’n ‘ventje’ op zo’n orgel, met een klank waar
je ‘u’ tegen zegt… Drieëtte en ik zijn vast niet de enige met
kippenvel geweest!
Ik heb van alle stukken genoten die te horen waren, maar
heel speciaal moeten toch de twee buiten-de-Suzuki-boeken-stukken genoemd worden: De Czardas van Monti en
uiteraard het sprankelende derde deel uit het Mendelssohn
vioolconcert. Hoeveel spelers het waren? 100 of 150, ik heb
ze niet geteld, ik kon alleen met open mond zitten kijken
en genieten naar die werverlende performance onder leiding van Koen Rens.
Waar Monique Dowgwillo al aan refereerde: De stukken
werden steeds ingeleid en ‘aan elkaar’ gespeeld door een
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klein begeleidend orkest, slechts bestaand uit 12 spelers,
allen met Suzuki achtergrond. De Engelse pianist Timothy Murray had al deze bijzonder fraaie arrangementen
hiervoor gecomponeerd. Het gaf het hele concert een extra
dimensie! Mocht zo’n muzikaal spektakel over 5 jaar weer
plaatsvinden: ik ben erbij en dan ook met eigen leerlingen,
viool of altviool, beide instrumenten ‘doen’ het heel goed in
de Royal Albert Hall!

Trouwens: Foto’s zijn te zien en te bestellen op http://
hiskett.net/Events/Suzuki-Gala-Concert-RAH-March/
en de video is verkrijgbaar op: http://www.bsfv.co.uk/shop2016-events-dvd-swan-film-video.php

ZWITSERLAND SUZUKICONFERENTIE 5T/M 8 MEI 2016
Tussen besneeuwde bergtoppen in een berghotel in het Zwitserse Emmetten ging we naar een
Suzukiworkshop. Mijn broer Luit en ik konden allebei meedoen want het was in de meivakantie.
We stonden op de camping aan de Vierwaldstättersee in een dorp 8 kilometer verderop. Voor mijn
workshop waren wel elf piano’s in een ruimte. Tien elektrische en een akoestische. Het was heel
bijzonder om met alle kinderen liedjes te spelen en in kleinere groepjes aan liedjes te werken. We
kregen les van Kristina Ravina uit Letland en Michelle Post uit Nieuw-Zeeland. Er was een groep
cellisten uit Litouwen, die gaven een concert op donderdagavond. Dat was heel bijzonder. De celloleraar had zijn cello met een band om zijn schouder gehangen zodat hij kon spelen en lopen
tegelijk. Verder waren er natuurlijk veel violisten. Het eindconcert duurde op zondag tot 15.00 en
toen moesten we weer snel naar Amsterdam rijden want op maandag was de vakantie afgelopen
en begon weer een gewone schooldag. Ik heb veel geleerd en vooral om een goede klank te maken.
Pomme van Wees
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Beknopte toelichting financieel verslag SVN 2015 en begroting 2016

2016-05-22

Alle relevante cijfers zijn samengevat op twee A4-overzichten (SVN hoofdrek. resp. Suzuki winkel).
SVN hoofdrekening
De belangrjikste inkomsten zijn uiteraard de
contributies. Ze zijn uitgesplitst naar A/B-leden (40
euro per jaar) en C-leden (na meer dan tien jaar
verhoogd van 12 euro naar 15 euro per jaar).
De grootste structurele uitgaven zijn de afdracht aan
de ESA en de kosten (drukkosten en verzendkosten
apart) van het Suzuki Nieuws.
Het positieve resultaat was in 2015 € 2049, een stuk
hoger dan gebudgetteerd (€ 889). Er waren geen
bestuurskosten en geen reiskosten; de post
"onvoorzien" is niet benut.
Op de balans is te zien, dat het grootste deel van het
vermogen zit in een lening aan de Suzuki winkel.
Deze lening is renteloos; in feite is er een continue
optimalisatie van de banksaldi van de hoofdrekening
en de winkel.
Op de exploitatierekening is tevens het voorgestelde
budget voor 2016 vermeld.
SVN Suzuki winkel
Inkomsten zijn uit verkoop van boeken, CD’s en
andere Suzuki-materialen.
Voor de voorraadfinanciering zijn er leningen. Deze
bestaat structureel uit een (renteloos) deel van de
SVN-hoofdrekening (ultimo 2015 € 12.700) en een
variabel doorlopend krediet bij de stamrecht-BV van
de winkelbeheerder (rente 6% op jaarbasis, een stuk
lager dan gebruikelijk voor zo’n lening). Deze lening
bedroeg ultimo 2015 € 24.000. Dat is een flink
bedrag, maar het is ruimschoots minder dan de helft
van de waarde van de voorraad (inkoopbasis).
De winkel werkt met een historische kostprijs. Per
exemplaar van een boek of CD is exact bekend,
tegen welke prijs het is ingekocht (beïnvloed door
variërende kortingpercentages, valutakoersen en
verzendkosten). Bij elke verkoop kan zo nauwkeurig
de bruto winst worden berekend.
Evenzo wordt de voorraadwaarde berekend uit de
totale inkoopwaarde minus de historische kostprijzen
van alles wat verkocht is. (Noot: In die berekeningen zijn
overigens nog enkele kleine foutjes gecorrigeerd, hetgeen heeft
geleid tot een correctie van het vermogen per 31 dec. 2014:
€22.027 ipv €22.206)

In 2015 heeft de winkel opnieuw een forse
omzetgroei beleefd. Op basis van de verkoopwaarde
excl. BTW steeg de omzet met ruim 34% tot
€24.028. De belangrijkste factoren hierbij: het nog
steeds toenemende succes van de Music Mind
Games, en het feit dat ook docenten in het buitenland
de SVN Suzuki winkel weten te vinden.
Ook na winstafdracht aan de vereniging
(instrumentenbudget) was er zodoende een hoger
positief exploitatiesaldo van €3.098 (in 2014:
€2.193).
Door het exploitatieresultaat is het vermogen
toegenomen tot €25.125 per eind 2015.

Keerzijde van de forse omzetgroei is, dat het streven
om de voorraad te verminderen nog niet kon worden
ingevuld. Per 31 december is die zelfs toegenomen
(van €55.741 naar €59.428). Dat is echter in hoge
mate een momentopname, omdat aan het eind van
het jaar nog een grote Music Mind Games bestelling
was gedaan.
Een betere indicator is de ratio omzet/voorraad. Deze
is fors verbeterd, van 0,32 ultimo 2014 naar 0,40
ultimo 2015. Verdere verhoging in 2016 wordt
nadrukkelijk nagestreefd.
Het rentedragende deel van de lening is in 2015
afgenomen van €24.750 naar €24.000. Het streven
is, deze lening in 2016 zo veel mogelijk verder af te
lossen.
Overige rekeningen
Twee niet meer gebruikte rekeningen (Suzuki
materiaalfonds en Suzuki opleidingsfonds) zijn aan
het einde van 2015 opgeheven.
Verder is er nog de workshoprekening, die net als in
2014 is gebruikt voor de Suzukidag in Zeist in oktober.
Er staat ultimo 2015 €0,13 op deze rekening.
Instrumentenbudget
Het instrumentenbudget is enkele jaren geleden
ingevoerd om een wat meer gestructureerd antwoord
te hebben op de meestal incidentele verzoeken tot
ondersteuning van activiteiten voor bepaalde
instrumenten. De afgelopen tijd is er relatief weinig
gebruik van gemaakt (in 2015 slechts voor € 237,50).
Er is wel een behoorlijke reserve opgebouwd. Daarom
wordt voorgesteld, in 2016 geen nieuwe toevoeging
aan deze reserve te doen. Dat heeft ook een positief
effect op de nettowinst van de Suzuki winkel, waaruit
deze dotaties altijd betaald zijn.
De standen per instrument op 31 dec. 2015 zijn als
volgt:
Cello
Dwarsfluit
Piano
Blokfluit
Viool
Altviool
totaal

495
0
582
140
1999
85
3387

Deze bedragen zijn op aanvraag bij het bestuur
beschikbaar.
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INTENSE DAGEN IN POLEN
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
Drie weken na het Suzuki spektakel in Londen zagen we veel bekende gezichten weer tijdens de European Suzuki Teachers Conference van 15-17 april
georganiseerd door Anna Podhajska en Koen Rens.
Deze keer waren er slechts drie Nederlandse docenten, Monique Dowgwillo, Anke van der Bijl en ikzelf.
In tegenstelling tot andere keren bij docenten conferenties, hoefde dit keer niemand een instrument
mee te nemen. We hoefden alleenmaar te zitten en
te luisteren. Dat was geen straf, zeker niet bij de
twee concerten die we voorgeschoteld kregen. Het
openingsconcert was goed en mooi te noemen. Te
zien aan de leerlingen, is er een heel aantal docenten van hoog kaliber in Polen actief: wat een genot
voor het oor. Een genot voor het oog waren trouwens
ook de cellomeisjes, die in traditionele Poolse kledij
speelden. Het slotconcert in het mooie oude stadhuis van Gdansk was niet alleen goed en mooi te
noemen, het was ‘umwerfend’, ‘mind-blowing’, gewoon adembenemend... De toppers van de cello-,
piano- en vioolleerlingen presenteerden een volledig
Pools programma. Nooit gehoorde namen, maar
ook de Poolse ‘kanon van de muziekgeschiedenis’: Mlynarski, Bacewicz, Paciorkiewicz, Andrzejewski, Zelenski, Kurylewicz, Baker en uiteraard
ontbrak Wieniawski niet, zo mooi gespeeld, met
details die normaal gesproken niet eens hoorbaar
zijn: het publiek applaudiseerde als nooit tevoren.
Daarom trakteerden ze ons ook nog op een toegift:
TWINKLE ;-))
Tijdens de lezingen van de eigenlijke conferentie
kwamen veel oudere Suzuki-‘dinosaurussen’ aan het
woord, onder andere Jeanne Janssens, Helen Brunner, Satoko Hoshino en Chistophe Bossuat. Ook
Karen Kimmet, die als kind les van Suzuki gehad
heeft en Sven Sjögren konden veel anekdotes vertel-

len; bij allen waren de woorden ‘toen ik Suzuki voor
het eerst ontmoette, zei hij…’ te horen, vervolgens
een betoog met meestal een filosofische strekking.
Steeds was er wel iets bij, dat speciale indruk maakte of bleef hangen.
Van de jongere garde kunnen als uitzonderlijk interessant genoemd worden Juan Carlos Navarro met
zijn voordracht “Music boosts Technique - the use of
new music to develop healthy technique”. Met ‘new
music’ bedoelt hij dus popmuziek die hij in zijn lessen integreert, dat is ongekend en ontzettend leuk!
Ook Marco Messina, die een presentatie over het
leren lezen van noten had samengesteld en het publiek (ook zonder instrumenten) actief liet worden,
was in topvorm.
Monique en ik, we hebben ons tijdens alle lezingen
goed vermaakt, ondanks dat we voor ESA aangelegenheden uit een lezing van Felicity Lipman gehaald
werden, uitgerekend vlak voor de presentatie van
een nieuw Suzuki instrument, de accordeon!
Elena Enrico (de naam is bekend vanwege het door
haar opgezette Children’s Music Laboratory programma) is sinds een aantal jaren bezig, het programma samen te stellen, waarbij kinderen volgens
de Suzuki methode accordeon kunnen leren. Het is
allemaal nog niet helemaal rond voor de officiële
start van Suzuki Accordeon, maar wie alvast een indruk wil krijgen, kan een kijkje nemen, op YouTube.
Daar is de film zien, die zij in Gdansk presenteerde!
Je ziet leerlingen van haar in ‘accordeon-town’, een
animatie, die haar man Savio Cerrato met veel fantasie en liefde op de computer samengesteld heeft:
Zoek op de titel “Elena Enrico Suzuki Accordion Project 2016” of type in (www.youtube.com/
watch?v=5xO3QQjJvM8)
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DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS: 15 AUG. 2016

EERSTE INTERNATIONALE CML WORKSHOP NEURENBERG 2016
Sinds een aantal jaren schrijf ik met regelmaat in
het Suzuki Nieuws over het programma Children’s
Music Laboratory (CML), waarvoor ik in Duitsland
de twee examens gedaan heb. Het afgelopen jaar
liepen de twee volgende cursussen in Duitsland nog
en was ik er steeds bij voor herhaling en verdieping
van het repertoire. Daarbij heb ik Marco Messina
geholpen met de organisatie aldaar, maar ook met
vertaling van de liedjes in het Duits. Van een aantal
Nederlandse liedjes heeft een Nederlandse groep
docenten ooit al vertalingen gemaakt, toen Marco
voor het eerst de CML cursus in het buitenland gaf.
Sinsdien heeft het programma danige veranderingen en verbeteringen ondergaan en zijn er talloze
liedjes bij gekomen, die ik nu voor mijn eigen groepen ook in het Nederlands heb vertaald.
Afgelopen herfst ontstond tijdens het trainingsweekend in Neurenberg bij Marco het idee, om het
examenweekend (dat in dit voorjaar moest zijn) niet
een gewoon examen te maken, met wat leerlingen
erbij, die de docenten als ‘proefkonijnen’ konden
gebruiken, maar een workshop met alles erop en
eraan. Een ECHTE workshop zoals ik ze de beide
jaren ervoor in Italië had meegemaakt. Een was in
Novellara met als hoogtepunt een film met allemaal
Suzuki liedrepertoire en CML liedjes van Elena Enrico zelf erin. En vorig jaar in Asti vond de speciale
jubileum workshop ter ere van 30 jaar CML in Italië
plaats. Daar hebben mijn man en ik het organiserend team bijgestaan. Als hoogtepunt was daar een
musical samengesteld, weer met prachtige beelden
van Savio Cerrato (Elena’s man) en arrangementen
van Francesco Cerrato (een van Elena’s zoons).

het was de inzet waard. Helaas konden mijn Duitstalige leerlingen allemaal niet, maar achteraf gezien
hadden de Nederlandse leerlingen best mee kunnen
doen. Ondanks dat er bijzonder veel met tekst en
dus je eigen moedertaal gedaan wordt in het CML
programma (alle liedjes hebben een tekst en een
choreografie!), bleek het geen enkel probleem Italiaanse en Duitse kinderen in 1 groep te hebben…
want er hadden zich allemaal Italiaanse docenten
opgegeven die wilden komen en sommigen kwamen
met hun eigen kinderen… Ik dacht, dat ik alleen organiseerde, maar Marco had mij ook ingeroosterd
als docent en dus kreeg ik de gemengde groep met
Duitse en Italiaanse kinderen… wat te doen met
het rijmpje, dat in iedere les hoort te zitten… dan
maar een Nederlands ‘onzin’ gedicht… ik droeg het
gedicht van de ‘Bibelebontse berg’ voor, de Duitse
ouders konden het zo mee zeggen en de kinderen
deden vol enthousiasme steeds Bibelebontse berg
mee…
Een mooie foto impressie van de workshop is te
zien op YouTube: Zoek op “Nurembreg CML Workshop 2016” (sic! Nurembreg) (www.youtube.com/
watch?v=ejO32nQ97E8)

Zowel Anke van der Bijl, die jaren geleden de eerste Nederlandse CML-cursus gevolgd heeft als ik
hebben in de laatste tijden flink op Marco Messina
ingepraat: Hij kan komend cursusjaar naar Nederland komen voor een nieuwe cursus! Zie advertentie
verderop.
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (Suzuki altviool- en viool- en CML-docente, Den Haag)

Nu lag daar de vraag een workshop op afstand in
Neurenberg te organiseren… een putje werk, maar
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VERSLAG LENTE WORKSHOP FLUIT
23/24 APRIL 2016 HEEMSKERK
Gerda Thorn, fluitdocente in Amsterdam
Het organisatie-team bestaande uit Karen Lavie,
Liesbeth van der Blom en ikzelf is afgelopen januari
begonnen met deze mooie klus.
Wat eerst begon als een soort groepslessen-dag met
observatie mogelijkheden voor de trainees van Karen is uitgelopen op een tweedaagse workshop met
45 deelnemers uit Nederland, België en Duitsland.
Er moest van alles geregeld worden zoals: uitnodigingen, inschrijfformulier, muziekschool Heemskerk benaderen, de Dorpskerk voor het slotconcert,
sponsoring door Matthew’s Muziekwinkel voor de tshirts, t-shirts ontwerpen, keycords bestellen, slaapplaatsen voor onze buitenlandse gasten, een yogadocente zoeken, pianiste Kana vragen, hulpouders
mobiliseren en de grote puzzel: het schema voor het
hele weekend.
We hebben heel wat heen en weer ge-whatsapt en
gemaild…
Op zaterdag 23 april begonnen we met z’n allen met
de Play-in in de grote zaal van de Muziekschool in
Heemskerk. Het blijft altijd weer een wonder wat je
hoort zodra iedereen begint te spelen: wauw, wat
een klank en enthousiasme! Hier en daar druppelden nog wat laatkomers binnen door wegomleg-

gingen, treinvertragingen etcetera maar uiteindelijk
waren we compleet.
De rest van de dag kreeg elke groep twee groepslessen, een yoga-les en een masterclass.
Rond het middag-uur arriveerde onze pianiste Kana
Yamaguchi die, met alle kinderen die solo mochten
spelen, korte repetities deed voor het Solo-concert
aan het einde van de dag.
Inmiddels zijn er behoorlijk wat leerlingen die vaker
naar workshops gaan en zie je nieuwe vriendschappen ontstaan. In de pauzes speelden en kletsten ze
gezellig met elkaar, zowel binnen als buiten en de
ouders natuurlijk ook.
Er was een grote groep met observerende docenten
maar ook een aantal nieuwe docenten die kwamen
kijken of de methode wat voor hen is. Hun enthousiasme was duidelijk zichtbaar: steeds meer docenten zien hoe mooi deze methode is en beginnen in
binnen- en buitenland aan de opleiding.
Veel ouders hebben geholpen met de catering en
dat is heel erg fijn voor ons als docenten. Er waren
heerlijke dingen meegebracht door iedereen. Het
liep allemaal gesmeerd, werkelijk waar.
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De allerkleinsten, de “Little Birds” (4-6 jarigen) kwamen
na de lunch, alleen op deze zaterdag en voor hen was
er een korter programma: een groepsles, yoga-les en
Music Mind Games.
Aan het einde van de dag was het Solo-concert. Ik had
nog niet eerder een Solo-concert tijdens een fluit workshop meegemaakt en vond het heel erg bijzonder. Mensen die niet veel van de lesmethode af weten denken
wel eens dat alle kinderen een soort Suzuki-robotjes
worden die uiteindelijk allemaal precies hetzelfde spelen.....grappig, want het kan niet minder waar zijn: alle
leerlingen hebben natúúrlijk hun eigen klank en muzikaliteit. Geen Menuet of Roodborstje klonk hetzelfde!
Met alle docenten zijn we ’s avonds heel gezellig uit
eten gegaan en hebben we elkaar zo weer wat beter
leren kennen.
De zondag begon met een overleg met de docenten
over het programma van het slotconcert en toen de
Play-in/ warming-up voor alle deelnemers.
Vervolgens waren voor alle groepen nog groepslessen
om alle uitgekozen stukken nog te polijsten.
Na de lunch de generale repetitie en toen het grote opruimen, verkleden en alles klaarzetten in de kerk. We
hadden hiervoor veel tijd genomen maar waren ruim
op tijd klaar, gestemd en wel. Heel fijn want iedereen
kwam in dat half uurtje helemaal tot rust en in een fijne
concentratie voor het concert.
Liesbeth en haar leerling Eline (14 jr) openden het concert geweldig met een deel uit het concert voor twee
fluiten en orkest van Cimarosa. Zo mooi en inspirerend
om te horen waar het uiteindelijk naar toe kan gaan als
je als leerling nog in boek 1 of 2 bent.
Collega viooldocente Monique was komen luisteren
(hoe collegiaal!) en kon het concert niet mooier onder
woorden brengen na afloop: één speler kan in z’n eentje soms niet losmaken wat een groep spelers wel kan:
de kracht/intensiteit van samenspelen was voelbaar
geweest voor haar en hopelijk ook voor de rest van de
zaal....
De film van het hele concert is binnenkort op youtube
te zien.
Dit stukje schrijvende zijn we alweer een paar weken
verder en pluk ik nóg de vruchten van dit weekend: alle
leerlingen zijn enorm vooruit gegaan! Dus op naar de
volgende workshop allemaal:
Suzuki Holiday Flutes in Herentals, België op 18 tm 21 augustus www.suzukifluitvlaanderen.be
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Scott’s

DE MEIVAKANTIE

De meivakantie is inmiddels achter de rug. Ondertussen
kijken velen al weer uit naar de zomervakantie, terwijl wij
nog aan het nagenieten zijn van een drieweekse reis naar
Hong Kong en Seoul. Voor de meeste schoolgaande kinderen was het slechts een kort weekje vrij, of een redelijk
relaxte periode van twee weken. Voor de geluksvogels,
waarin wij ons scharen, was deze vakantie 3 volle weken
plus een lang pinksterweekend. Daar moet je dan ook
voor de volle 100% gebruik van maken. Natuurlijk zijn
jullie van me gewend dat er in deze column een muzikaal
tintje bij hoort. Zo ook bij deze ogenschijnlijke muziekloze vakantie.
Een vlucht van Amsterdam naar Hong Kong duurt al
gauw meer dan 10 uur. Voor grote mensen is het niet altijd een pretje, maar kinderen kunnen zich heel goed vermaken. Een tablet computer met een koptelefoon doet
wonderen wat dat betreft. Spelletjes spelen of filmpjes
kijken zijn leuk. We hebben het element leerzaam er aan
toegevoegd door een paar mooie filmpjes op de tablet te
zetten van de Elfendans van Grieg. Laat dat nou net een
pianostuk zijn dat ons kind aan het oefenen is. Filmpjes
kijken in het vliegtuig is leuk! En in het vliegtuig luisteren
naar de suzuki CD is op de een of andere manier veel
leuker dan thuis.
Het weer in Hong Kong is subtropisch, en als we aankomen willen we eigenlijk meteen onze spijkerbroek verruilen voor een korte broek. Het is al lekker genieten. We
verbleven deze vakantieperiode bij familie, wat niet ongebruikelijk is in de Aziatische cultuur. Ik heb 2 ooms,
en laat ik ze voor het gemak Grote Oom en Kleine Oom
noemen. We logeerden bij Grote Oom en hij heeft twee
zonen en een dochter. Wat interessant is om te zien is
dat ze alle drie piano spelen. Hetzelfde geldt voor Kleine
Oom. Is dat toeval vraag je je dan af? Het antwoord is
nee, geen toeval absoluut niet. Mij is verteld dat iedereen
die het zich kan veroorloven hun kind een muziekinstrument laat spelen, bij voorkeur piano. De reden hiervoor is
dat je dan twee hersenhelften separaat laat functioneren,
dus goed voor de hersens. Oh ja, en dat het leuk is. Mijn
Grote Oom vertelde me ook dat zijn dochter inmiddels
ook viool speelt. Dit is de nieuwe standaard. Hij legde uit
dat de concurrentie groot is in Hong Kong en dat educatie superbelangrijk is en dat je jezelf dient te onderscheiden. ‘Iedereen’ speelt piano volgens het British System
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en op je 15e rond je dat dan af. Dus is het ook belangrijk
dat je een ander instrument speelt. Zo speelt zijn dochter eveneens viool, krijgt bijles Engels en wiskunde. Maar
vinden de kinderen dat ook leuk was mijn vraag. De beantwoording van deze vraag is niet altijd aan de orde.
Het is een must in de ogen van HongKongnezen. Kan ik
me ook voorstellen, want het begint allemaal al op de
lagere school als ze in een klas zitten van 35 kinderen.
Huiswerk krijgen ze allemaal al mee en een andere oom
stuurt zijn zoontje van 7 elke dag naar bijles, behalve in
het weekend. Ah fijn, wat ik met jullie wil delen is dat aan
deze kant van de aardbol er op een andere manier naar
muziek gekeken wordt. Ik heb ook maar even zelf aan de
kinderen gevraagd van Grote Oom en Kleine Oom of ze
het leuk vinden om piano te spelen. Zelf verwachtte ik
dat ze zuur zouden kijken, maar ik was verbaasd om te
vernemen dat ze het best leuk vonden, immers iedereen
speelt piano.
Grote Oom en Kleine Oom wonen tegenover elkaar en
voor ons was t in elk geval niet moeilijk een piano te vinden voor onze dochter om af en toe te oefenen. Kleine
Oom heeft zelfs twee piano’s op verschillende verdiepingen.
Naast dat we veel op stap zijn geweest met de familie,
hebben we natuurlijk ook veel en zeer gevarieerd gegeten. Het meest bijzondere waren de hapjes in het Hello
Kitty Restaurant. Daar werden de hapjes geserveerd in
Hello Kitty vorm. Niet alleen lekker, maar ook erg bijzonder. Ik verwijs naar de foto.
En of een reis naar Hong Kong nog niet genoeg is, we
hebben ook nog een stedentrip gemaakt naar de hoofdstad van Zuid Korea, Seoul. Erg mooi allemaal, en ik
vraag me af of het toeval is geweest dat we in deze grote
stad allemaal piano’s tegenkomen. Dat was 1x met de
wereldberoemde Lang Lang (met een knipoog), en 2x in
het openbaar. Inspirerend om te zien dat er allemaal kinderen zijn die graag op de piano spelen.
De terugreis van Hong Kong naar Amsterdam was een
relaxte, voor zowel de kids als de ouders. We hadden namelijk een avondvlucht en hebben het geluk dat kinderen
overal in slaap vallen. Voor hen was het een zoete nacht.
Alleen ik moest oppassen dat ons zoontje van anderhalf
af en toe niet uit mijn handen gleed.
Nu ik in de achter piegel terug kijk was deze lange mei vakantie uiteindelijk helemaal niet zo muziekloos geweest.
Ik wens jullie veel plezier met muziek maken.
Een muzikale groet,
Scott Cheung (Suzuki ouder/pianoleerling van Heleen
Verleur)
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