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GESLAAGD VOOR SUZUKI EXAMENS

VAN DE VOORZITTER

Ook dit jaar hebben Suzuki docenten hun kennis en vaardigheid uitgebreid en hard voor hun eerste of een
van de volgende Suzuki examens gestudeerd!

Het is met plezier dat ik het voorwoord voor dit Suzuki Nieuws schrijf. Het nummer gonst van bijdragen van
ouders, kinderen en docenten waarin de essentie van ‘Suzuki’ terug te vinden is.

Onder het strenge doch rechtvaardige oog van een internationaal examencommite spelen ze tijdens hun
examensessie een examenstuk voor, geven les aan een kind van het betreffende niveau en worden daarna nog
uitgebreid over een bepaald thema ondervraagd. Iedere keer weer een hele beproeving, 5 levels zijn er in totaal voordat het diploma uitgeschreven kan worden!
Gitaarexamens - Saluzzo (Italië) 9 april 2016			

Drieëtte Reesink, level 3

Vioolexamens - Utrecht 19 juni 2016				

Martine Littel, level 3

								Lodewike van der Steen, level 3
								Heleen De Witte, level 2
Fluitexamens - Herentals (België) 23 augustus 2016		

Rieneke Weber, level 1

Van harte gefeliciteerd en succes met het vervolg!! Op naar het einddiploma!

In Amsterdam is er de aan het einde van het schooljaar weer gespeeld op de Nieuwmarkt. “Music for Icecream” stond er in de kist waarin mensen hun bewondering geldelijk konden uiten. Er zijn maar liefst 63 ijsjes
gekocht na afloop!

Monique Dowgwillo, viooldocent in Amsterdam, beschrijft een persoonlijke ervaring en raakt daarmee het
hart van Suzuki’s filosofie. In Losse Snaren vertelt ze hoe ze vorig jaar in Davos een lezing bijwoonde van een
Japanse violist en toen iets heel wezenlijks begreep over ‘sound’. Later schreef ze hem een mail om hem hierover te vertellen: “I learned to just let the sound be there, as it is, without trying to do something, and with that
came the awareness to let others just be there, as he or she is. A natural respect for everything being as it is,
without emotion, liking or disliking”. Samen met je kind intens luisteren naar klank, leren om oren en hart te
openen en jezelf en anderen te respecteren zoals ze zijn… Ik kan me nauwelijks iets belangrijkers voorstellen.
Suzuki zei het al: “Beautiful tone, beautiful heart”.
Scott Cheung, Suzuki-piano-vader van Alyssa doet verslag van de inaugurele ‘triodag’ die in juni in Amsterdam plaatsvond. Daarin doet hij een belangrijk vooroordeel in één klap te niet: dat Suzuki leerlingen niet goed
muziek zouden kunnen lezen. Deze kinderen spelen zelfstandig een partij (van blad) en luisteren tegelijkertijd
naar twee andere spelers. Dit is een bijzondere, ‘gevorderde’ vaardigheid. Scott oefende thuis de pianopartijen
met Alyssa en leerde haar hoe je kunt “kijken met je oren”. Ik heb vaak prachtige kamermuziek gehoord van
Suzuki leerlingen, maar die waren bijna altijd ouder en vergevorderd; ze speelden Mozart of Shostakovich…
De kinderen op deze triodag waren nog jong en sommigen hadden pas twee of drie jaar les. Dat ze toch de ervaring van het spelen van kamermuziek konden hebben (het hoogste goed voor de meeste musici) is te danken
aan pianodocent en componist Heleen Verleur; haar mooie, meest vrolijke, interessante composities houden
rekening met de technische vaardigheden van kinderen op dit niveau. Terecht prijken de foto’s van die dag op
de voorpagina van dit nummer. Voor wie even met zijn oren wil kijken: er staat een filmpje van de dag op de
SVN website.
Suzuki viooldocent Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht was in Polen van de zomer. Door haar sprankelende
berichtgeving begrijpen we hoe workshops niet alleen voor leerlingen, maar ook voor docenten een bron van
inspiratie zijn: het bijzonder contact met collega’s, met een kabelbaan naar een magische boom, lokale lekkernijen, liedjes zingen in het Pools, een vioolstuk met kakelende kippen en kwakende kikkers … als je dat leest
wil je er de volgende keer toch ook bij zijn?
Vioolleerlingen Mira, Fiene, Senne en Taeke uit Den Haag waren ook op een workshop. Het was in Duitsland en lessen waren daarom in het Duits, een taal die ze niet verstonden. “Maar met voor- en nadoen kom je
een heel eind” schrijven hun moeders Marit en Boukje die daarmee de spijker op de Suzuki-kop slaan door
ons eraan te herinneren dat goed kijken en luisteren en naspelen veel effectiever zijn dan verbale communicatie. “Tell me and I will forget. Show me and I may remember. Involve me and I will understand”, las ik onlangs
weer ergens. Geen recent inzicht van de cognitieve psychologie, maar een oude wijsheid, toegeschreven aan
Confucius.
En er is nog meer, de gitaristen onder leiding van Drieëtte Reesinck uit Amersfoort speelden op een gitaarfestival en er komt een ‘Children’s Music Laboratory’ cursus, nieuw in Nederland, die zich richt aan Suzuki – en
basisschool docenten. Zegt het voort!
Ik wens iedereen veel lees- en oefen- en luisterplezier!
Karen Lavie
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ALWEER DE DERDE DOCENTEN-VOOR-DOCENTEN BIJEENKOMST!

DÜSSELDORF, 26-28 MEI 2016
Twee jaar geleden waren Mira (10), Fiene (9) en Senne
(10) ook al naar een workshop van Inez Armanino in
Düsseldorf geweest, dus toen Liesbeth aankondigde dat
er weer een workshop zou zijn van 26 tot 28 mei, hoefden de meiden niet lang na te denken: ‘Jaaaa!!!! Gaan we
weer?’ Taeke (6), aangestoken doordat enthousiasme
wilde ook wel. Hij is net begonnen met viool, maar de
meeste liedjes uit boek 1 neuriet hij vrolijk mee. Donderdagmorgen gingen we met zijn zessen voor dag en
dauw op pad, klaar om 3 dagen lang veel les te krijgen
en veel naar anderen te luisteren. Vermoeiend... dat absoluut, maar je krijgt er ook heel veel energie voor terug
en inspiratie om thuis nog meer te oefenen en steeds
beter te spelen. We kregen dit jaar les van Koen (de
grote favoriet), Kate, Cathy, Mickey, Nagisa en Inez.
De kinderen hadden les in groepen van ongeveer hetzelfde niveau, Mira, Fiene en Senne in groep 1B, Taeke in groep 1A. De meeste kinderen kennen elkaar
niet, want ze komen uit diverse plaatsen bij elkaar. Ze
hebben thuis allemaal les van een andere viooldocent,
maar ze hebben dezelfde liedjes voorbereid. Uitdaging
bij deze workshop is dat de docenten vooral Duits spreken, een taal die onze kinderen niet spreken. Maar dat
geeft niets, het zijn allemaal ‘Suzuki’ kinderen. Iedereen werkt aan dezelfde dingen waardoor je moeiteloos
al die kinderen bij elkaar kan voegen en met elkaar samen kan laten spelen. En doordat onze kinderen de
taal niet spreken, moeten ze extra goed opletten wat de
docent doet, extra leerzaam (en vermoeiend, maar dat
geeft niets - we sliepen in een leuk hotel in de buurt).
Met voordoen en nadoen kom je heel ver. En er worden
veel muzikale spelletjes buitenom de liedjes gedaan,
soms met viool soms zonder. Dansend Menuet 1 spe-

Drieëtte Reesinck
len? Leuk! En in polonaise om het gebouw heen de diverse variaties van Twinkle strijken? ‘Makkie’ zei Taeke
met een glans in zijn ogen. Het bleek zelfs geen probleem dat Inez het had over ‘la, mi, re en sol’ en Nagisa
het had over ‘Mama Seite, de E, Papa en Bäre Seite’.
Duidelijk was dat er A, E D en G werd bedoeld.

Op zaterdag 4 juni j.l. vond alweer de derde docentenvoor-docenten-bijeenkomst plaats. Dit keer mocht ik,
met enige trots, mijn groepslesruimte in Amersfoort
open stellen. Binnen 10 minuten zaten alle docenten,
die vroeg aanwezig waren, in de wilgentenen hut in de
grote tuin bij te kletsen. Gezellig!

Tussendoor was er tijd om te ontspannen, te spelen en
de lekkere dingen te eten die iedereen meegebracht
had. Ook werd er gekeken bij de (groeps)lessen van
de kinderen die al verder gevorderd zijn. Daar hoorden
we allerlei stukken die we ooit zelf zullen gaan spelen.

Vervolgens gingen we naar de kas voor het pot-luck
diner, dat altijd weer smikkelen en smullen is. De tijd
gaat snel als je elkaar zo heerlijk ontspannen weerziet
of juist nieuwe docenten ontmoet en vooral met zoveel
ervaringen om uit te wisselen.

Als afsluiting van de workshop was er weer een concert,
waarbij alle groepen de geoefende stukken spelen. De
grotere kinderen die al verder gevorderd zijn spelen ook
met de kleinere mee, dus op een gegegeven moment
staan alle kinderen van alle niveaus samen te spelen, dit
keer wel 60 tegelijk. Dat is een heel bijzondere ervaring!

De lezingen: We luisterden geboeid naar wat Huub
de Leeuw had voorbereid. Hij vertelde over zijn jaren,
lang geleden, in Japan en wat hij daar zoal geleerd heeft.
Heel fijn, dat hij deze authentieke verhalen met ons
deelde! Ook de korte maar indrukwekkende video van
een concert, met heel veel pianisten tegelijk, gaf stof tot
nadenken.

Zaterdagmiddag om half 6 gingen we moe maar tevreden weer naar huis!
We kijken uit naar een volgende keer!
Marit en Boukje’
Groetjes!

Marit Groeneveld en Boukje Heil (samen met hun
kinderen allen leerlingen van Liesbeth BloemsaatVoerknecht, Den Haag)

Daarna mocht ik wat vertellen over mijn gitaarlessen.
Ik liet het één en ander zien en horen over de
speciaal door mij ontwikkelde liedjes die steeds voor
bepaalde bewegingen of technische vaardigheden
bij het gitaarspel nodig zijn.Terwijl ik zo bezig was,
ontdekte ik nota bene zelf, ook mede door het verhaal
van Huub, dat de ogenschijnlijk makkelijke gitaar
misschien wel één van de meest gecompliceerde
instrumenten is om te bespelen. Maar ja, dat zullen
vele docenten zeggen over hun instrument ;-) En
ach, wat hebben we aan zo’n boodschap of discussie?
Het is gewoon geweldig te bedenken dat èlk kind
een instrument kan leren bespelen, wat het ook is.
Als het maar op de juiste manier onderwezen wordt.

Deze avond werd weer door alle deelnemers zeer
gewaardeerd en men ging weer opgeladen en
geïnspireerd huiswaarts.
De eerste twee bijeenkomsten, in Amsterdam en
Den Haag, waar Karen Lavie, Monique Dowgwillo,
Marianne Vrijland en Liesbeth Bloemsaat iets
voorbereid hadden, waren al even fijn en interessant. En
steeds zijn er ook weer andere mensen bij.
Shinichi Suzuki zelf moedigde leraren altijd aan elkaar
te ontmoeten en te inspireren. Nou, dat doen we, op
naar de volgende keer! De docentencommissie, bestaand
uit Gerda Thorn (fluit), Jana Neplechovitj (piano) en
Monique Dowgwillo (viool) zal zich binnenkort weer
melden met nieuwe data voor bijeenkomsten. Houd de
mails hierover in de gaten!
Docenten-voor-docenten-lezingen die tot nu toe plaatsgevonden hebben:
4 juni 2016 (Amersfoort)
Huub de Leeuw (teacher trainer piano) sprak over
Suzuki onderwijs in de lijn van Matsumoto en Drieëtte
Reesinck (docent gitaar) presenteerde Ideeën voor motoriek
vanuit het gitaaronderwijs die voor alle instrumenten
interessant kunnen zijn.
19 maart 2016 (Den Haag)
Marianne Vrijland (teacher trainer cello) vertelde over
Noten lezen en Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (docent
(alt)viool en CML) hield een pleidooi voor Het belang van
zingen tijdens de individuele en/of groeplessen.
12 december 2015 (Amsterdam)
Karen Lavie (teacher trainer fluit) opende de serie lezingen
met Het kind en het badwater: Suzuki in de 21e eeuw en
Monique Dowgwillo (docent viool) sprak over Klank en De
rol van ouders in de Suzuki-driehoek.
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LOSSE SNAREN
Monique Dowgwilllo
Vorig jaar zomer was ik op de Europese Conventie in Davos en heb daar tweemaal een lezing bijgewoond (waar ik
overigens nauwelijks iets van verstond) van een Japanse Suzuki-viool docent, Shozo Matsumoto.
Wat dat met mij gedaan heeft is te lezen in de mail die ik hem onlangs stuurde.
Dear mr. Shozo Sensei,
It is almost a year ago that I attended your lecture in Davos.
I don’t really remember what you talked about, but what I do remember is you illustrating your talk by taking your violin
and just showing us some things on the open E-string.
And that went right into my heart; it was such a beautiful sound!
Then I started attending your group classes and found you were really trying to get the children to make a beautiful tone.
After your 2nd lecture I made a pledge to myself, that, as soon as I would come home, I would start every day for 20 - 30
minutes to play nothing but open strings, just to work on a better, more beautiful sound.
And I did, and what happened from than on was really incredible and beautiful.
First I started realizing that sound is sound, existing whether or not I’m there, and that it’s more like a privilege for me, to
make these strings sound.
I learned to just let the sound be there, as it is, without trying to do something, and with that came the awareness to let
others just be there, as he or she is. Like a kind of natural respect for everything being as it is, without emotions, liking or
disliking.
And it’s such a good feeling!
And with all that, my playing became much better and the enjoyment of it grew, as did the playing of many of my students,
who, of course have to do this “really listening to open strings”- thing as well, and most of them love it!
I never knew that on the bottom of each tone there’s such a treasure, and so much pleasure, as if one is drinking in life itself.
So I really want to thank you for playing these wonderful open E-strings in July. As you can see, I, and many others, greatly benefitted from it.
So thank you very much mr. Shozo Sensei, I hope to meet you again!
With great respect,
Monique Dowgwillo (we met on the train from Zurich to Davos, together with Sarah Walters)
Binnen één dag kreeg ik een zeer aardig antwoord, en
nu is het ongelooflijk leuk dat ik deze leraar binnenkort
ga ontmoeten op een workshop bij Sarah Walters die
hij gaat leiden. Daar verheug ik me natuurlijk enorm op.
Zo bezig zijnde met toonvorming vond ik in een boek
van Simon Fisher (een bekende vioolpedagoog, nog levend!) de volgende tekst:
“Listening to the ring" (luisteren naar de resonantie, de naklank)
De viool is houten kistje dat mee resoneert. Luister
naar de resonantie van de viool áchter het geluid van de
tonen die je speelt.
Als je een korte noot speelt en dan de stok van de snaar
haalt, kun je de snaar nog horen resoneren /natrillen.
Wat gebeurt er met die resonantie tijdens een langere
noot?
Als je aandachtig luistert naar de ‘toon achter de toon’,
hoor je een continue achtergrondklank, die een toon op
zichzelf is.
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Concentreer je net zo op díe toon, als op de toon die
je speelt, en er zal een nieuwe kwaliteit klank uit elke
streek komen.
Simon Fisher gebruikt 5 “soundpoints” (contactpunten) tussen de kam en de toets. Om een optimale toon
te spelen moet je op ieder van die punten een andere
streeksnelheid en een ander gewicht gebruiken .
Dus nu zijn mijn losse-snaren-oefeningen vervijfvoudigd!
En… het werkt!
Hij eindigt het voorwoord van zijn boekje Tone met de
woorden:
“Not compromising on beauty and quality of tone”
(Doe geen concessies als het over schoonheid en kwaliteit van klank gaat)
Het hadden de woorden van Suzuki zelf kunnen zijn.

13E INTERNATIONALE SUZUKI WORKSHOP
SZARLOTA (POLEN)
Op 24 juli ben ik samen met mijn zusje en ouders naar
een Suzuki-workshop in Szarlota (Polen) gegaan. We
zijn met het vliegtuig vanuit Dortmund (Duitsland)
naar Gdansk (in het noorden van Polen) gevlogen.
Toen we daar aankwamen zagen we nog een aantal
kinderen en hun ouders. Zij kwamen uit IJsland en
Denemarken. Er stond een bus voor ons klaar en met
elkaar gingen we naar Szarlota. Het duurde ongeveer
een uur om vanuit het vliegveld van Gdansk naar Szarlota te gaan. Ik zag veel van het landschap en ook veel
huizen die nog niet afgebouwd waren.

we moesten spelen door de strijktechniek op een stukje
van een bekend popliedje te oefenen.

Szarlota is een hele mooie plek. Het ligt in een naaldbomenbos aan een meer. Er staan heel veel houten
huisjes, een recreatiegebouw, een hotel, een restaurant,
een kinderboerderij en een manege. Het heeft iets van
Center Parcs, maar dan leuker. De eerste dag hebben we een welkomstconcert gehouden met een paar
docenten. De volgende dag kregen we eerst een lekker
ontbijt en vervolgens begonnen we heel vroeg met de
workshop. Mijn zusje had om 8:15 uur dansles en mijn
eerste les begon om 9:45 uur, maar om 9:00 uur keken
we eerst naar concerten van deelnemers.

Er was ook tijd om andere leuke dingen te doen. De
hele week was het namelijk heel mooi weer waardoor
we ook konden zwemmen in het meer, waterfietsen en
kanoën. De laatste dag begon het echter opeens keihard te regenen en onweren. Het water stroomde toen
als een waterval van de heuvel af. Gelukkig gingen we
op dat moment met een bus naar het conservatorium
in Gdansk voor het eind concert. Dat werd heel mooi
eindconcert. Het was heel erg leuk om met violen,
maar ook cello’s en fluiten samen te spelen. De workshop werd ’s avonds afgesloten met een kampvuurfeest
aan het meer met een traditioneel Pools orkestje. De
workshop is echt een aanrader.

De lessen waren heel leuk. Ik had groepsles van Peter Nys (België). Met hem gingen we Concerto in G
minor van Vivaldi oefenen. Peter Nys vertelde dat hij
door dit muziekstuk zo veel van viool spelen is gaan
houden. Dat kan ik mij wel voorstellen, want ik had
dit stuk ook als concertstuk gekozen. Bij een andere
groepsles had ik les van Juan Carlos Navarro (Spanje).
Iedere les begon hij met een warming-up op heel vrolijke muziek. Vervolgens oefende hij een deel van wat

Ieder kind vanaf boek 4 werd bij viool en cello ingedeeld in een orkest. Ik vond het erg leuk om in een
orkest te zitten in Szarlota. Verder speelde ik met mijn
groep Bach Dubbel met Lilja Hjaltadóttir (IJsland)
en Maria Podhájska (Polen). Het was wel een drukke
week en tussendoor moest ik oefenen, ging ik naar
concerten, speelde ik zelf mijn concertstuk en had ik
privélessen (van Juan Carlos Navarro). Mijn zusje had
naast groepslessen nog dans- en ritmieklessen.

Silke Kolfschoten (11 jaar)
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“MA-SZE-RU-JĘ, MA-SZE-RU-JĘ, WIDZĘ DOBRZE”:

POLEN IS BOOMING! ‑
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
“Van harte welkom! Eigenlijk had je vijf minuten
geleden moeten beginnen met lesgeven, maar zet
gerust nog even eerst je koffer op je kamer”. Met
deze zin en voorzien van een koel flesje water
werden Wilfried van Gorp en ik aan het begin
van deze zomervakantie welkom geheten op
de vioolworkshop in het Zuid-Poolse kuuroord
Wisła. Karina Madera, organisatietalent en
duizendpoot van wereldformaat, had onze reis en
een busje van de luchthaven van Krakau naar de
workshoplocatie tot in de puntjes geregeld. Het
verkeer op de weg kon ze echter niet beïnvloeden
en dus kwamen we ietwat verlaat en bovendien
lichtelijk hongerig aan op de “17de Suzuki dagen
van zondag 3 juli tot en met zaterdag 9 juli 2016”,
maar ze beloofde dat het buffet ‘s avonds heerlijk
zou zijn en zo konden we de eerste vier lesuren
met dit vooruitzicht goed doorkomen.
Bedenkster en hoofd van deze workshop is
Ela Wegrzyn, Poolse Teacher Trainer viool,
die haar florerende vioolpraktijk in Tychy
heeft, dat op een uur rijden van Wisła ligt. Ela
en de Italiaans-Deense docent Roberto Sarno
schoven de volgende dag ‘pas’ aan, omdat zij de
eerste middag en avond nog onderweg waren
vanuit de net afgesloten workshop van Roberto
in Denemarken. We werden bovendien nog
versterkt door een percussionist uit Berlijn,
Philipp Elsner. De zesde van het Duits-ItaliaansNederlands-Belgisch-Poolse
docententeam
was de pianist Dariusz Micorek, die steeds van
lokaal naar lokaal wisselde en alle docenten van
voortreffelijke pianobegeleiding voorzag.
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Ieder jaar in februari organiseert Ela een kortere
workshop in haar eigen “Szkoła Suzuki” in Tychy
en in de zomer een workshop van een hele week
in een ‘buitenverblijf’, dit keer dus in Wisła. Deze
keer waren er 60 leerlingen, andere jaren waren
er zelfs tussen de 100-120 deelnemers.
Bijzonder leuk vond ik dat de opzet van de
lessen zo was georganiseerd dat je als docent niet
steeds een vaste groep had (dus bijvoorbeeld boek
1 tweede helft of de pubers in boek 8), maar dat
we alle leerlingen van het pre-twinkle niveau tot
en met de 18-jarige dames die het Mendelssohnconcert konden spelen voor ons kregen. Wel
waren van te voren vaste stukken aan alle docenten
‘toebedeeld’, zodat je daarmee de diepte in kon
gaan. Ik was heel gelukkig met onder andere
‘Seitz 1’, het Allegro van Fiocco uit boek 6 en de
tweede vioolpartij van het Bach dubbelconcert.
Wilfried van Gorp nam de eerste stem voor zijn
rekening. Dit was voor mij een feest, want hij
was niet alleen een van de examinatoren bij mijn
level 1 examen geweest, maar hij is bovendien
een zeer ervaren ‘workshop-tijger’. Om bij mijn
debuut als workshopdocent met hem te mogen
samenwerken, geeft veel inspiratie! Zijn debuut
was trouwens ooit Bovendonk in Nederland
geweest, vertelde hij.
In de aanloop naar de worskhop hadden
Karina en Ela me gevraagd of ik ook nog een
extra programmapunt voor de leerlingen kon
verzorgen. Uiteraard heb ik toen voorgesteld
iets uit het CML-programma (Children’s Music
Laboratory) te doen. Uiteraard wilde ik dan ook

graag iets hiervan met leerlingen van verschillende
niveau’s op het eindconcert
presenteren.
Daarom had Karina voor twee groepen van
twaalf kinderen gezorgd. Heerlijk: acht lesuren
kon ik ze volstoppen met choreografieën en
motoriekoefeningen, klap-stap-en-ritme-liedjes,
notenkaartjes en toonladderliedjes. Dat ze daarbij
moesten zingen en hun viool helemaal niet nodig
hadden was heel even wennen, zeker voor de
ouders of de opa’s en oma’s die mee waren en
ook mee moesten doen (!), maar uiteindelijk werd
iedereen steeds enthousiaster en ook ‘s avonds
en in de lange gangen van het gebouw klonken
de nieuw geleerde liedjes en melodieën. Ondanks
de taalbarrière werden de kinderen in de lessen
steeds nieuwsgieriger naar wat ik allemaal voor
attributen op tafel had liggen en wilden ze steeds
weten, welk liedje ik met de castagnetten deed,
wat we met alle meegebrachte ringetjes en ballen,
stokjes en belletjes zouden gaan doen.
Kan Liesbeth nu ineens Pools? Ze doen met
CML toch zo veel met tekst, hoe gaat dat dan
in z’n werk? Onze Teacher Trainer voor CML
Marco Messina heeft de CML-cursus ook al in
Polen gegeven en er bestonden dus een paar
vertalingen, maar de liedjes die ik wilde doen,
waren er nou uitgerekend niet bij. Die hebben
de ouders en de Suzukidocenten in opleiding
die bij de lessen kwamen kijken, lik op stuk ter
plekke met z’n allen vertaald. Heel leuk, om dan
een kort liedje in een mij volstrekt onbekende
taal met ze mee te zingen! En wat een lol hadden
de kinderen om mij het tellen van 1 tot 10 in het
Pools te leren en zich suf te giechelen over weer
een ‘foute’ uitspraak van een van de vele cz-sh-szs-c-klanken.
Wat hebben we uiteindelijk gepresenteerd
tijdens het slotconcert? Met z’n allen zingend
het bekende “Wiegelied” van Brahms, dat
in de vioolboeken pas in boek 4 langskomt:
niet de melodie plus begeleiding, maar zelfs
tweestemmig, waarbij de groep van de tweede
stem een andere choreografie deed dan de eerste
stem. De kinderen van de eerste stem wiegden
daarbij de violen als een kindje op hun arm op
het langzame tempo (extra moeilijk!) van het lied.
De begeleiding kwam van de CD, en de grote
meiden van het Menselssohn concert speelden
op de altviool de tweede stem mee. Het was
ontroerend om zo veel enthousiasme van de
groten voor het begeleiden en ondersteunen van

de kleine hummeltjes te zien: perfecte combinatie
van niveau’s, die in de Suzuki methode zo goed
mogelijk is, als je maar al je creativiteit inzet en
er her en der een mouw weet aan te passen.
Als tweede CML-programmapunt zongen
we ons toonladderliedje, inclusief majeur- en
mineur-drieklank in het Pools, dus met de letters
A-H-Cis-D-E-Fis-Gis-A etc. Voorts presenteerden
we hun leesvaardigheid van 4/4-maten met daarin
kwart- en achtste noten en rusten: daar stapten
en klapten we op de Twinkle-melodie: “Ma-szeru-ję, ma-sze-ru-ję, widzę dobrze, ♩-♫-pst-♩”.
Op het slotconcert dat in de grote muziekkoepel
van Wisła plaatsvond, speelde ik uiteraard met
de verschillende groepen het genoemde Seitz 1,
Fiocco Allegro en Bach dubbel.
Iedere dag van de worskhop waren er trouwens
soloconcerten waarbij iedereen kwam kijken
en... de docenten moesten ook zelf een solo
performance doen!! Ja, maak je borst maar nat...
iets leuks van buiten de boeken: ik wist direct
dat ik een stuk van de barokcomponist Biber
zou spelen, waarin allemaal leuke dierengeluiden
verwerkt zijn: onder andere een stel opgewonden
kippen, een miauwende kat, een kwakende
kikker en de kwartel! En het kwam inderdaad
goed aan. Een korte toelichting barokuitvoering
hoorde er ook nog bij, want ik speelde met
een splinternieuwe barokstrijkstok (met een
‘clip-in’-slofje) die mijn man een week eerder
gebouwd had. De groten mochten de stok op de
laatste lesdag zelf uitproberen: ineens was alle
vermoeidheid weggeblazen.
Er moet nog een bijzonder concert genoemd
worden. Dat was zo heerlijk: een concert met
z’n allen in de open lucht op de berg (met de
kabelbaan erheen!) bij de ‘magische boom’. Het
weer speelde gelukkig op z’n opperbest mee. ‘s
Avonds hadden we twee keer een fantastisch
feest met BBQ en Poolse delicatessen en daarbij
originele Poolse volksmuziek van een groep
rasmuzikanten... ja, dansen ‘moesten’ we ook nog.
Afsluitende zucht: Gelukzalige lesgeefmomenten in het Poolse! Dit smaakt naar meer!
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (Suzuki viool-/
altviool- en CML-docente, Den Haag)

SuzukiNieuws
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GITAARCONCERTEN IN SOORTEN EN MATEN
Onze Huiskamerconcerten zijn fijn, mooi en goed.
Iedereen geniet van de kinderen en de muziek. Er
hangt een sfeer van saamhorigheid, spanning èn
ontspanning. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat dat
laatste zeker ook ondersteund wordt door mijn man,
Paul. Hij heeft altijd weer een leuke kleine activiteit
klaarliggen, om de wachttijd tijdens de solorepetities,
voorafgaand aan het concert, prettig op te vullen.
Voor mij is het belangrijkste van deze concertjes, dat
het zelfvertrouwen van de kinderen kan groeien en
daarmee hun gevoel van eigenwaarde.
Naast deze ‘gewone’ concerten hebben we regelmatig
‘bijzondere’ concerten. De laatste maanden voor de
zomer waren er dit jaar zelfs extra veel.
Natuurlijk eerst al het Royal Albert Hall gebeuren,
maar daarna kwam het Mijlpaalconcert. Kinderen
konden een diploma ontvangen en een oudleerling,
Dunja, die inmiddels aan een conservatorium haar
gitaarlessen vervolgt, liet van zich horen. Een stimulans
voor alle kinderen!
We hebben in kleine groepjes gespeeld bij de grote
opening van Het Groene Huis van de gemeente,
maar ook tijdens de kleine opening van het Theehuis
in onze eigen kas ;-). Hier blijkt maar weer een grote
kracht van het Suzuki-onderwijs: de kinderen spelen
even makkelijk onder allerlei omstandigheden, zelfs
als die wat rommelig zijn. Voor dit soort concertjes
heb ik wel gekozen voor groepsstukken. Dat is voor
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een gitaarperformance wat ‘luider’, maar bovenal geeft
het een goed gevoel van saamhorigheid èn is het minder
spannend.
Toppunt voor de 2 middengroepen was de deelname
aan ‘Het Gitaarfestival’ in het museum in Enkhuizen.
We kregen een mooie, maar beetje krappe speellocatie.
Het was echter ook een prachtige dag, zodat we besloten
met de 8 in het wit geklede kinderen buiten vóór het
gebouwtje te spelen. Een lust voor het oog! Maar ook
de oren konden genieten, want voor deze speciale
gelegenheid hadden de kinderen extra gestudeerd
op hun solo en soms op een tweede stem. Voor en na
het concert mochten de kinderen met hun ouders in
het museum kijken en luisteren bij andere gitaristen,
flamencodansers, mandolinespelers en zangers. Een
bijzondere dag die de kinderen niet snel zullen vergeten
en een muzikale succeservaring erbij!
Twee weken later volgde ons eigen Zomerfeest als fijne
afsluiting van het jaar: een concert in het verzorgingshuis
vol dankbare ouderen, gevolgd door een picknick in ons
eigen Theehuis. Een foto van bijna de hele gitaargroep
kon niet ontbreken.Wauw, wat ben ik trots op al ‘mijn’
kinderen, want zo voelt het dan toch een beetje ;-)
Drieëtte Reesinck, gitaardocent in Amersfoort

₁₁

OPROEP VAN DE REDACTIE … OPROEP VAN DE REDACTIE …

Het Suzuki Nieuws is een blad voor Suzuki leerlingen en ouders van alle instrumenten, maar het is ook voor
Suzuki docenten in opleiding en docenten die de gehele opleiding afgerond hebben en uiteraard ook voor teacher
trainers, kortom voor iedereen die bij het musiceren naar de Suzuki methode betrokken is.

IEDEREEN
mag kopij voor het Suzuk Nieuws opsturen naar Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (redactie):
liesbeth@violeren.nl
of
Suzuki studio
Plein 19c
2511 CS Den Haag
Vragen? Bel gerust: 06-15 83 32 82
Dus ouders en kinderen: als je iets moois hebt meegemaakt op een worskhop of je je eigen belevenissen
in je eigen lessen, goede ideeën voor het dagelijkse oefenen thuis wilt delen met anderen...
Docenten (in opleiding): voor al jullie examens moet je steeds ook boeken over de Suzukifilosofie en of psychologie
lezen. Samenvattingen zouden ook anderen kunnen helpen en/of inspireren. Dus stuur ze op, dan hebben andere
docenten en ouders er ook nog iets aan…
Teacher trainers: Jullie hebben jarenlange ervaring in jullie lespraktijk met ouders en kinderen maar ook
met docenten, die zich voor het Suzuki onderwijs interesseren en de opleiding bij jullie volgen.
Deel jullie ervaringen alsjeblieft met anderen!
Weet je van workshops die op stapel staan of organiseer je zelf een workshop…
Heb je leuke muzikale (oefen)spelletjes, muziekraadsels, mooie kleurplaten
die met muziek te maken hebben of tekeningen…
BOEKRECENSIES: Wie een boek uit de Suzukiwinkel besteld en er een uitgebreide recensie voor het SuzukiNieuws over schrijft, krijgt het boek gratis! Meld het even aan Martin Loose via bestellen@suzukimuziek.nl.
Dus klim ‘in de pen’:
het SuzukiNieuws is niet alleen

VOOR EDEREEN
maar hoort ook te zijn

AANMELDINGEN GRAAG VOOR 15 OKTOBER 2016

VAN EDEREEN
die met het Suzuki onderwijs te maken heeft!
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eerste trio aan. Het ijs was gebroken en zo volgden de
overige 9 trio’s. De sfeer in de zaal kunnen we bestempelen als gezellig, voldaan, tevreden, succesvol, familiair. Het muzikaal plezier en het saamhorigheidsgevoel
waren groot. Na de 10 trio’s was er nog een trio van drie
docenten als afsluiting: Mooi gespeeld hoor Brendan,
Gerda en Heleen!

5 juni 2016
BAU, Entrepotdok 4

Trio’s van Heleen Verleur

Het mooie van de afsluiting van de dag was dat de docenten elkaar allemaal bedankten, ze in het zonnetje
werden gezet met mooie bloemen, een gepersonaliseer-

DE SUZUKIVERENIGING BRENGT SAAMHORIGHEID
Muziekdocenten die als krioelende mieren bezig zijn? Of waren
het hardwerkende bezige bijen?
Of waren het allebei. Zondag 5
juni was er de triodag, georganiseerd door Monique Dowgwillo
en een hele boel andere docenten. Ik noem ze toch maar even:
Heleen Verleur, Gerda Thorn, Coutier Rademaker,
Jana Neplechovitsj, Brendan Conroy, Cynthia Freivogel, Eduard Marcet, Brook Cuden and Janice Milos. Verschillende muziekinstrumenten waren op
deze zeer zonnige dag vertegenwoordigd om de pianotrio’s te spelen die Heleen Verleur heeft gecomponeerd. Een combinatie van piano, fluit, viool en cello.

corner

Scott’s

De dag begon in het Zeemanshuis, een historisch pand
uit de 19e eeuw, in Amsterdam met repetitiesessies.
30 kinderen die de 10 verschillende trio’s gingen oefenen in dit toch wel bijzondere pand. Tussen 10:00 en
13:00 uur hadden de kinderen 3 sessies van een half
uur met verschillende docenten om hun trio te repeteren. Mijn mening is toegedaan dat het uiterst leerzaam
is voor de kinderen om samen muziek te maken met
anderen. In elk geval voor pianisten, die veelal solo
spelen. Ondanks het feit dat het voor sommige kinderen de eerste keer was dat ze als trio oefenden, vond
ik dat het verrassend goed ging. Wellicht dat de Suzuki methode hier veel aan bijdraagt. ‘Het leren van
een taal op basis van gehoor’ heeft zo zijn voordelen.
Suzuki leerlingen hebben van tevoren natuurlijk veel
naar het trio geluisterd, terwijl ze in diezelfde periode
ook hun partij oefenen op hun muziekinstrument. Ter
illustratie hoe het bij ons thuis ging. Voordat we op de
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piano gingen oefenen, luisterden we eerst naar het trio
om er een beetje in te komen. Daarna ‘bespreken’ we
het trio: waar horen we de cello en waar de viool? Horen
we die goed? En hoe zit het met de piano? Nog een klein
stukje luisteren en ja, inderdaad we horen de piano heel
goed, maar ook de andere twee instrumenten. Wat we
vervolgens doen is de partij een keertje spelen. Vervolgens oefenen we ook de partij met de muziek aan. Om
te ‘kijken’ met je oren of het in de maat gaat. Natuurlijk
is het belangrijk dat het kind dan wel zijn/haar te spelen stuk beheerst. En ik hoop dat u begrijpt dat ik dit
als ouder schrijf en dat dit een aanvulling is op hoe de
docent aangeeft hoe het stuk geoefend dient te worden.

de fles wijn aan Monique werd overhandigd en dat de
kinderen met het welbekende G-sleutel-potlood naar
huis gingen.
Ik stel voor dat meer van dit soort mooie momenten gecreëerd wordt. Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt
hebben: ouders, kinderen en Suzuki docenten!
Een muzikale groet,
Scott

Twee vioolleerlingen, Marthe en Betty van der Meer,
riepen bij het zien van dit bord:
“Best handig, die muziekles. Er staat fortissimo!”

Terug naar de triodag. Toen ik het tijdschema bestudeerde, stelde ik vast dat er nooit meer dan 2 oefensessies achter elkaar plaatsvonden. Kinderen hebben pauzes nodig. Lekker even rondrennen en spelen, dat werkt
ontspannend. En het is prachtig om te zien dat de kinderen op zo’n dag zo makkelijk nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken. En het zijn niet alleen de kinderen,
maar ook de ouders. Het is een goede gelegenheid om
ervaringen uit te wisselen als Suzuki ouder. Ik denk dat
de muzikale interactie tussen de docenten ook bijdraagt
aan een sterke band van de Suzuki docenten onderling.
Het afsluitende concert vond plaats om 14.00 uur in
het Entrepot Dok, een straatje verderop. Dit stukje
historisch Amsterdam bevindt zich op een eiland dat
in het verleden functioneerde als scheepswerf met veel
pakhuizen. Door het mooie weer genoot iedereen dan
ook volop van de locatie, voor de zaal, op het speelvriendelijke pleintje. En toen moesten de violen stemmen,
waarna de menigte de zaal in ging voor het concert.
Monique verwelkomde de aanwezigen en kondigde het
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Suzuki Nieuws is het blad voor leden en donateurs van de Suzuki Vereniging Nederland (SVN).
De doelstelling van de SVN is het bevorderen van het muziekonderwijs volgens de Suzuki-methode.
De SVN is de Nederlandse tak van de European Suzuki Association (ESA).
Het Suzuki Nieuws verschijnt 1x per kwartaal (maart, juni, september en december).
Kopij insturen als Word-document naar liesbeth@violeren.nl of naar adres:
			L.M. Bloemsaat-Voerknecht
			Plein 19C
			
2511 CS Den Haag
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Lidmaatschap
De SVN kent verschillende categorieën leden:
A
volledig gediplomeerde Suzuki-docenten (ESA level 5)
B1
Suzuki-docenten met ESA level 3 of 4
B2
Suzuki-docenten met ESA level 1 of 2
B3
docenten in opleiding voor ESA level 1, en andere muziekdocenten.
C
Suzuki-leerlingen en hun ouders en andere belangstellenden
Zij die de vereniging financieel willen ondersteunen kunnen donateur worden (minimumdonatie
€ 15,00 per jaar)
Ledenkortingen
Leden ontvangen korting op :
• deelname aan SVN-workshops en andere evenementen
• aankopen in de SVN-winkel (Suzuki-CD’s, boeken etc.)
Contributie, aanmelding en opzegging
De contributie bedraagt voor A- en B- leden € 40,00 per jaar, voor C-leden € 15,00. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Nieuwe leden en donateurs kunnen zich aanmelden bij:
			Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
			Plein 19C
			
2511 CS Den Haag
			e-mail secretaris@suzukimuziek.nl
Aanmelding geldt tot wederopzegging en per geheel boekjaar (1 augustus tot 31 juli); een eventuele
opzegging dient tenminste 1 maand voor het einde van een boekjaar te geschieden.
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