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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 Suzuki 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 IEDEREEN
maar hoort ook te zijn

VAN IEDEREEN
die met het Suzuki onderwijs te maken heeft!

Voorpagina: vier schilderijen van Pablo Picasso (1881-1973) met daarop uitgebeelde muziekinstrumenten in kunststroming genoemd kubisme uit het begin van de XXste eeuw.

DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS: 15 AUG. 2017
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VAN DE VOORZITTER
Zo’n mooie, verkoelende zee zoals op het omslag van deze zomereditie van Suzuki Nieuws … die zou heerlijk zijn geweest op sommige ‘sweaty’ momenten tijdens de Fluit Hemelvaart workshop in “tropisch Amsterdam”. Zo’n vijftig fluitleerlingen en docenten uit binnen- en buitenland waren er bijeengekomen om drie
dagen lang fluit te spelen, barokke dansen te dansen en de ‘Suzuki spirit’ te vieren. Stanne, fluitleerling van
Gerda Thorn, en haar moeder Aukje konden aan het eind van de dag gelukkig vanaf hun woonboot het water
in springen. Ze vertellen in Sweet en Sweaty Suzuki over het plezier om samen met nieuwe vriendinnen die
een andere taal spreken, te fluiten, te dansen en te zwemmen. En over de verstilling erna.
Christina Fuchs en haar dochter Anna die vioolles heeft van Monique Dowgwillo gingen ook naar een
workshop, naar Retie in België en ook zij hadden een bijzondere ervaring. Uit zowel Christina’s als Aukjes
berichtgeving proeven we hoe workshops meer zijn dan de som van de lessen en activiteiten, hoe belangrijk
en waardevol die ook zijn. Tijdens workshops heb je als ouder de rust het leer- en ontwikkelingsproces van
je kind bewust mee te maken. Samen bezig zijn met muziek, luisteren naar je toon, naar je lichaam, naar
elkaar en naar de nieuwe docent, die nieuwe invalshoeken laat zien. Motivatie opdoen om straks thuis weer
verder te oefenen, geïnspireerd door de mooie stukken die de meer gevorderde leerlingen speelden. Voor
de kinderen is het een feest: er zijn de hele dag vriendjes en vriendinnetjes en ook onder ouders worden er
vriendschappen gesloten. Tijdens bijna iedere vakantie zijn er wel workshops voor alle Suzuki instrumenten.
Soms in Nederland, of anders net over de grens in België, Duitsland of Engeland, of verder weg voor wie
meer avontuur wil. Iedereen is overal altijd welkom. Van harte aangeraden!
Pianodocent Heleen Verleur bereidt zich voor op haar level 4 docenten-examen. In het kader daarvan deed
ze onderzoek naar wat er gebeurt als meerdere kinderen uit een gezin hetzelfde instrument leren. Ontstaat
er rivaliteit? Of helpen kinderen elkaar juist? Hoe voelt een ouder kind zich als het ‘ingehaald’ wordt door
een jonger broertje of zusje? Hoe ga je daar als ouder mee om? En als docent? Het is een belangrijk onderwerp waaraan vele kanten zitten. Uit Heleens bevindingen blijkt dat het voor iedereen anders is. Zelf had
ik lang geleden twee zusje op les die vier jaar in leeftijd verschilden. Het ging de jongste veel makkelijker af,
maar ze waren altijd bij hetzelfde stuk en bereikten gezamenlijk boek zeven. De oudste studeerde gewoon
drie keer zo lang en hun moeder begreep dat haar dochters verschillende mensen waren, elk met haar sterke
en zwakkere punten. De jongste is nu piloot, de oudste psycholoog…
Nog meer pianonieuws van Heleen: een aantal van haar leerlingen reisde naar Groningen voor het Groninger Pianofestival georganiseerd door pianodocenten Clara Kappers en Joëlle Doll. Daar vond de première
plaats van haar nieuwe compositie Pianodieren. Tijdens de repetitie bleken De Apen in het begin allemaal
een ander idee te hebben over het tempo – dat heb je zo met apen, denk ik dan. Maar gelukkig kwam het
allemaal goed bij het concert. De Wilde Zwijnen hadden helaas een heel zacht klinkende piano en waren
daardoor wat minder wild dan de bedoeling was. Strijkers, blazers en tokkelaars kunnen hun eigen instrument altijd overal mee naartoe nemen en vinden dat vanzelfsprekend. Ik heb ooit in een uitvoering van Het
Zwanenmeer gespeeld op een piccolo die me vijf minuten van tevoren in de handen was gedrukt omdat de
mijne plotseling een probleem met een klep had. Dat was een angstaanjagende ervaring. Ik heb grote bewondering voor de flexibiliteit van pianisten in dit opzicht.
In dit nummer zijn er ook weer leuke ideeën om oefenen interessant te maken voor kleine en grotere kinderen. Scott Cheung, pianovader met een onuitputtelijke creativiteit in dit opzicht, herinnert ons eraan dat
ook grotere kinderen kinderen zijn en dat het spelelement belangrijk blijf. Vooral in de zomervakantie is dat
iets om in het hoofd te houden. Laat je erdoor inspireren…
Een fijne muzikale zomer gewenst!
Karen Lavie (docent en teacher teacher fluit, Haarlem)
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SURVEY ON SIBLINGS IN THE SUZUKI METHOD
ARTICLE WRITTEN FOR SUZUKI EXAMINATION LEVEL 4
Heleen Verleur Suzuki Piano teacher, Amsterdam
Last year, two brothers I have been teaching for several years, had some problems (at least one of them did).
The younger brother, who differs about one year from his older brother (they are almost like twins) said he
didn’t like playing the same pieces as his brother did so well. He thought he would never play them as good as
his brother and it demotivated him. He’s in the beginning of Suzuki book 3, practising the Clementi Sonatina, while his brother is working on the Kuhlau Sonatina. They started at the same time -we will come back
on this later- about 4 years ago. The younger one is now 11 years old, his brother is 12. They have had Suzuki
lessons since about 4 years. In the meantime their younger sister also started, and she’s doing great and making huge progress. So at one end the younger brother can’t catch up with his brother, but his little sister is
catching up with him in the meantime. I should have thought about this earlier, but it just didn’t happen up
to now. By the way: the little sister and the older brother are fine, they like the practise.
In the beginning I felt a panic when the younger brother said this, but then I became rational again and started thinking: “What can we change in the lesson so that this situation will be better for him.”
My first idea was to ask for advise. Of course I talked to their mother. Practising at home has also become a
problem, because the younger brother doesn’t want to do the practise of the Suzuki pieces any more. For the
mother it’s also hard, being a professional musician.
So I was not sure how to act and what to do about it. I decided to ask for advice from my colleagues. Some of
them haven’t had this problem in their studio, or the problem disappeared because the student also did. That
was not what I wanted. I want to keep this family, because they are precious to me, and I think the lessons
are also precious for them.
So I decided to make the question ‘larger’, asking more teachers for advise. I am a member of an international
Suzuki group of teachers, called ‘Suzuki Teachers’ on Facebook.
This is my post for ‘Suzuki Teachers,’ the 4th of November 2016:
Dear Suzuki teachers, for my Suzuki level 4 piano I have to write an outline of a chosen topic relevant to teaching by
the Suzuki method. I should like to investigate and write about siblings in the Suzuki method: what are both benefits
ánd possible problems if you teach two ore more children from the same family, can it cause rivalry or are you only
having good experiences ;-)
I have several siblings I teach myself, and I think sometimes you really have to think about how you going to teach
them to keep everyone happy and motivated.
I made a short survey of ten questions. If you want to fill this in for me I will be very grateful: just mail to heleen.verleur@xs4all.nl and I will send it to you. I shall not use any names in my outline, I just need feed-back from other teachers. I will work this out in my outline and will call the families A and B etc so no one will recognize him- or herself.
If you just want to share your opinion about this on this forum, then it is also ok. I will check it regularly. Thanks!!
I got 19 reactions on my Facebook post, I sent 21 surveys to the given email addresses. From these 21, I received 15 surveys back. I don’t know why the others didn’t send them back. Maybe they were to busy, or they
found the questions too hard, or not ‘to the point’. But the 15 teachers who answered me, did this quite extensive and enthusiastic. There are overlaps in their answerings, but there are also very unique explanations.
I love to share them with you in this survey.
So my motive to do this little research, was:
- To research how other teachers deal with siblings
- How teachers estimate siblings, are there differences in style, way of working etc.
- In case of upcoming rivalry between siblings: how can a teacher organize the lessons so, that the children
will stay motivated, even if a brother or sister is making more progress.
The question will be in red, the answers in black.
I also made a schedule with the resume, you can find this on page 11.
Most important points that came out of the survey I will write down on the next pages.
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Answers from teachers came from all over the world:

These were the questions from the survey ‘Siblings in the Suzuki method’:
1. How many families do you teach with two or more children from the same family?
For example: 3 brothers aged …, … and … from family A, 2 sisters aged … from family B, etc. I don’t need
the names!
2. At what age did they start? What instrument? How many years did they have lessons?
3. Is there any rivalry or jealousy between them? Is it much, a little bit or more.
4. Do you notice the benefits of teaching siblings from the same family?
5. Did you advise parents when there is rivalry?
6. Did you ever notice that a child became demotivated because of his brother or sister?
7. What do you say to a parent and a child when a child doesn’t want to play the same piece as his brother/
sister? Do you suggest different pieces to them?
8. Are there more benefits or more difficulties with children from the same family
9. Is it important for a child to play a different instrument when it tends to compare himself with his brother/
sister or do you think he has to deal with this?
10. From how many percent of your students you know for sure that they were demotivated because of the
fact that his of her brother or sister was making more progress in any of all the musical abilities: note reading,
playing etc.
11. Other remarks
I put the answerings in a detailed schedule in my assignments, but for this article I will make a resume of the
important issues :
A. Do you notice the benefits of teaching siblings from the same family?
All teachers do. Here are the most important answers:
- Younger ones learn much quicker from older, older child helps younger
- Learning pieces and cd quicker
- Much fun together: giving concerts, duets, etc.
- They attend each others lessons so they learn much faster
- The teacher gets better insight in the family’s functionality from more than one child
- Parents hear saying the same thing in different ways to different children
- Parents understand better with 2nd child, come more easily to workshops
- Ears in the same room
- “And if you forget how this goes, all three of your sisters know how to play this, so ask them!”
- Everyone is on the same page with the music, practice schedule, group class schedule, repertoire etc.
- I get to know families really well over longer stretch of years!
- Younger ones hear the repertoire live as well as recordings
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B. Is there any rivalry or jealousy between some of your siblings?
Here the answers are very different. You can find the answers from every single teacher (anonymous)
at the back of this survey, but I selected some of them here.
- Not at all
- For some there are no benefits. The kids don’t play together, much competition..
- (Same teacher, other family): So much fun together: giving concerts, playing duets etc.
- Quite much rivalry
- Too different personality to be rivals
- No, on the contrary
- Absolutely no rivalry or jealousy
- Cooperative rather than competitive
- Previously I have taught 2 sisters (1 year apart in age) and 2 brothers (1 year apart in age) from different
families. They began lessons together and younger child progressed faster/easily. This caused some rivalry.
- That depends on each child: each will want to have their own identity recognized. These are areas for the
teacher to be very aware of, and to reflect on these and work with the parent.
- Not that I noticed, because Suzuki method is more about individual accomplishment of each child.
Sometime children check on dates if they are at same level as their sister at that age. In that case: use different
notebooks. Younger one are often ahead compared age-wise.
- Family A,B,C: no rivalry. Family D: much rivalry
- Only family A, rest of the families competitive in a healthy way
C. Did you ever notice that a child became demotivated because of his brother or sister?
Fortunately, most teachers don’t have lots of experiences with demotivation. But when a child is demotivated,
there are solution as in the next block.
- Only family G had one child who changed to violin
- Mercifully, no
- In the past, younger sibling have become frustrated - sometimes parent does not have same commitment
due to work/busy-ness etc.
- Importance of regular group lessons - the child is part of a bigger group and feels part of the Suzuki group,
in a positive way. My group lessons ensure that we don’t see too much of this “demotivated” area
- Yes with family D: sister gave up because it was hard to be as good as her brother
- Only family A
- Teacher should guide parents & students to see the uniqueness of every child, should not be an issue
- In my own family, my older daughter demotivated when her brother doing much better. She lost interest.
Took up percussion! Only one other family where this has happened.
- This question is not possible for me to answer, everything I have experienced has been a result of far more
need to work with the parents, then when you have individual children studying with you, the result of this,
is that you become closer to there families/this is also a knock-on effect on the whole Suzuki community.
- Not any more, but it took some time to bend it in a different direction.
D. What advise do you give to parents in case of rivalry?
- I tell parents that they must start Suzuki with the oldest child only alone for one year before I will take
the sibling. So that all start at least one year apart.
- Finding “own” pieces (not-Suzuki)/suggest extra repertoire
- Changing order of pieces so that they do not have the same piece at the same time (this come back a few
times. I would like to discuss this with you?)
- Changing some siblings to viola
- I had twins and one of them moved from violin to viola when she expressed an interest
- Mum W: mum intervened in older of two girls practice routine to help narrow the focus of some of her
practise time. This did result in a clearer progress in the older girl’s musicality.
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- Haven’t had to do this ever
- Constant interaction with the parents, not really “advice”, but as a team, we can work together and I am
always quoting true stories of my previous pupils’ experience. This really helps parents
- Importance of regular, at least parents’ sessions each term
- It happened only once: the younger sibling had issues like ADHD and OCD. he went to another teacher
who is better equipped to deal with this
- Let younger play pieces elder for “fun”
- Express differences between children
- Use of other books and pieces, reading notes more, playing together (11-year old just played piano trio with
two string players) reversing pieces?
Resume:
Almost all teachers agree that younger ones learn much quicker from older children. That’s because the younger ones have heard the pieces more often ánd they heard their older brother or sister practising. Also they
have been attending the lessons of the older children. In some cases younger and older ones play together,
giving concerts, playing duets etc. The teachers get better insights in the family’s functionality from more
than one child, and also they hear saying the same thing in different ways to different children, so it get’s time
to “settle down”. Also practise is now part of the family routine.
Personal note: of course this routine also depends on how the family situation is. From my own experience I see that
some families have more problems to get organized than others. To be honest: my own family is quite artistic and
chaotic ;-) and that may have been on of the reasons that my children have not progressed in the Suzuki method.
But this has something to do with psychological reasons, and sometimes as a teacher I feel it is almost too intimate
to “dig” further into the family’s functionality. Because I know from my own experience how hard it can be to get
everyone to the same direction!
A way to avoid (negative) rivalry, could be to work intensively with the parents, to get them to realize
the uniqueness of every child, so that the child feels itself recognized in his individuality. These are areas for
a teacher to be aware of, and to reflect on these and work with the parent.
What will work out badly, is if a parent does not have the same commitment to a younger child as during the
practise of the older child, due to work/busy-ness etc. This has to be avoided in any case. Some teachers think
it is a good thing if there is at least one year between the siblings, so that they start al least one year apart.
If there is rivalry already, there are different solutions like suggesting extra repertoire. Sometime changing to
a different instrument removed the sting.
One of the things that turned out with some teachers is that they change the order of the pieces, to avoid
that siblings are playing the same pieces at the same time. I question this, because the pieces have been put in
the right order to take very small steps at a time, and if you change the order (first running, then walking ;-))
it might influence the process of learning. The steps might become too big, which could also demotivate the
student. I will talk about this with the teacher trainers.
A better solution -I think- is adding other repertoire or duets.
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But: what happened my students, with the younger brother and the Clementi Sonatina? I gave the youngest
different repertoire (Piano Trios etc.) ánd I made one exception: I let him practise Ecossaise from Beethoven,
which he likes ánd which his older brother doesn’t play yet.. ;-) I will not make a habit of this (because I question it!) but I notice he starts to get happy, proud and motivated again!
Last but not least: I have also been interested if there are differences in “styles” between countries. Of course,
you can’t jump to conclusions from only fifteen reactions. I only have fifteen replies so that’s too small to recognize a pattern. In the schedules on page 10.
I indicated the teachers from the same country with the same colour. If you want to come to a conclusion,
I leave it up to you! ;-)

PIANO CONCERTJES OP GEKKE PLEKKEN
Heleen Verleur, Suzuki piano, Amsterdam
Op zondag 21 mei hadden we een uitvoering in de
Zuidhal van het Vierwindenhuis in Amsterdam.
In dit bijzondere complex achter de Oosterkerk in
Amsterdam zijn zowel woningen als een concertzaaltje gevestigd. Omdat Daniel en zijn familie in
het Vierwindenhuis wonen, ben ik op het idee gekomen om deze zaal voor mijn leerlingenuitvoeringen
te gebruiken. Vroeger, toen ik nog op het conservatorium zat, heb ik er veel try-outs gegeven.
Zestien kinderen spelen de sterren van de hemel.
De jongste (Melissa) nog maar een paar maanden
bezig, maar ook Daniel die dit jaar bijna tien jaar pianoles heeft. Een klein jongetje van vier was hij toen
hij begon, na iedere Koekoek kroop hij bij zijn moeder op schoot. Nu een zelfbewuste jongeman van
bijna veertien, die prachtig The Cuckoo van Daquin
kan uitvoeren. Inspirerend om iedere keer de kinderen weer allemaal te horen, en ze vinden het ook
erg leuk elkaar te horen, want ze zijn soms verbaasd
over hoe de ontwikkelingen zijn. Vorige keer kon
iemand nog maar met één hand spelen, nu gemakkelijk met twee!
Zoals wel vaker heeft juf Heleen het programma
te kort ingeschat; denkend dat het wel in een uurtje
gepiept zou zijn, blijken we bijna drie kwartier uit
te lopen. Dan toch maar een pauze tussendoor in
plaats van aan het eind, want om nu zó lang op de
stroopwafels te moeten wachten…
Een leuk onderdeel van het programma wacht ons
dan nog: Marije, moeder van Daniel, gaat ons voor
in de richting van het Centraal Station, een prachtige wandelroute grotendeels langs het water. Het
lijkt soms wel alsof we niet meer in de stad zijn. We
maken onderweg nog een groepsfoto (waar niet iedereen opstaat want sommigen zijn al naar huis,
anderen liepen wat langzamer) en komen dan aan
bij het Centraal Station. Dit onderdeel van het pro-
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gramma heet: ‘Playing for Ice Cream. ‘ Iedereen die
wil, mag even wat spelen op de vleugel. Er staat een
hoed op de vleugel, en we hopen dat mensen daar
iets in zullen doen om te bedanken voor de mooie
muziek. Maar natuurlijk zit er al iemand te spelen,
als we daar aankomen. Wat nu? Deze meneer speelt
trouwens mooi, het lijkt een mix van klassieke en Syrische muziek, heel bijzonder, dit hoor je niet elke
dag! Maar wij staan hem natuurlijk met z’n allen wel
erg aan te staren, dus na enkele minuten maakt hij
een gebaar naar de vleugel van ‘Nu mogen jullie wel’.
Daarna is de vleugel ongeveer drie kwartier door ons
bezet, er is geen speld meer tussen te krijgen. Ida

komt op het lumineuze idee om de hoed niet op de
vleugel te laten staan, maar er mee rond te lopen tussen de luisterende mensen. Veel mensen doen er wat
in (jaja, ook de ouders van de pianokinderen, heb ik
heus wel gezien! ;-)) Zelfs mijn zus Saskia en zwager
Ton zijn nog even gekomen, bijzonder want mijn zus
is net geopereerd en heeft een nieuwe heup gekregen. Haar reactie later: “Wat een prachtige kinderen, je kunt heel trots zijn. Ik zag in het spontane
publiek de verrassing op de gezichten als ze de kinderen zagen. Stond zelfs iemand letterlijk met open
mond te luisteren.”
Inderdaad, aan de reacties van het publiek valt af
te lezen dat ze dit niet vaak zien. Zoveel kinderen
die uit hun hoofd prachtig piano spelen, de één na de
ander, en dat graag en zelfverzekerd doen. Wat voor
mij als Suzuki docent inmiddels ‘gewoon’ is, is dat
eigenlijk voor veel mensen niet. Ida en Leonora halen een flinke buit op. We hebben genoeg geld voor

ijs, dus daarna gaan we naar de Swirls en mogen alle
kinderen kiezen uit een hoorntje of een bekertje.
Ik hoor een paar keer ‘Zullen we dit vaker doen?’
Het lijkt mij een superidee! Maar misschien ook wel
eens: voor zieke kinderen in een ziekenhuis. En dan
gaan we natuurlijk niet met de pet rond. Of (zoals
Alyssa laatst) bij de Albert Heijn voor een goed doel.
Want muziek maken is op zichzelf al heel fijn en een
doel op zich, maar je kunt het ook nog inzetten voor
een groter doel: je buik (ijs!) of een nóg groter doel,
dat iets verder ligt en waarmee je je verbonden voelt.
Als jullie nog goede plekken weten dan hou ik mij
aanbevolen!
Als je wilt horen en zien hoe het klonk op het Centraal Station:
www.heleenverleur.org en daarna naar het bericht:
Playing for ice cream
Heleen Verleur, Amsterdam

PIANODIEREN VOOR HET GRONINGER PIANO FESTIVAL
Heleen Verleur, Suzuki piano, Amsterdam
Op zaterdag en zondag 14 en 15 april vond het tweejaarlijkse ‘Groninger Piano Festival’ plaats, geïnitieerd door Stichting Muziek Atelier in samenwerking
met VRIJDAG en het Prins Claus Conservatorium,
maar in de praktijk grotendeels georganiseerd door
Clara Kappers en Joëlle Doll. Zoals altijd een hele
happening met masterclasses, workshops, vele uitvoeringen en zelfs met één van de hoogtepunten:
orgelles in de Martinikerk in Groningen. Er gebeurt
zoveel in zo’n weekend, dat ik niet ga proberen alles
te vertellen.
Zeven van mijn leerlingen waren erbij:
David, Alyssa, Bintang, Maxim, Vincent, Alán en
Nora. Hoewel het festival zich voornamelijk richt op
de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland
en Drenthe, hebben wij in Noord-Holland zoveel
goede ervaringen met het festival dat we altijd graag
willen komen.
Evenals twee jaar geleden had Joëlle mij gevraagd een compositie te maken, speciaal voor het
festival. Dat daarbij dieren een hoofdrol zouden
spelen hadden wij (samen) spelenderwijs bedacht.
Grappig was, dat ik na een maand of wat op een ander spoor zat dan Joëlle, dus ik had al stokstaartjes, kwallen, dodo’s, hazewindhonden en nog wat
exotische diersoorten in mijn hoofd bij het componeren… tot Joëlle mij er fijntjes aan herinnerde

dat deze dieren niet op het inmiddels door Charles
Michels gemaakte logo stonden… kon ik niet toch
maar wat componeren met het thema apen, wilde
zwijnen, walvissen, giraffen, en het peerd van ome
Loeks? Gelukkig duurde het niet lang of de inspiratie boog zich in de juiste richting. De compositie
ging heten: Pianodieren.
Ik had een prettige rustige Airbnb gehuurd
op loopafstand van de muziekschool VRIJDAG
waar het gebeuren plaatsvond. Op de zaterdagochtend van het festival worden mijn leerlingen Vincent
& Nora eerst op het station van Groningen verwacht voor een “video shoot” van de Wilde Zwijnen.
Een tegenvaller is dat de piano geen muziekstandaard voor de bladmuziek blijkt te hebben. Nog een
tegenvaller: de piano klinkt zoals een gitaar zonder
snaren… héél zacht! Tuurlijk: zo’n piano heeft natuurlijk flink wat te lijden op zo’n station. Maar een
mooi initiatief blijft het.
Even terzijde: Joëlle zet zich overigens ook
in voor Stichting Pianomore, die oude piano’s die
niemand meer wil, liefdevol opneemt en er een goed
tehuis voor zoekt. Maar daar schrijft ze zelf misschien nog een stuk over in dit Suzuki Nieuws…
De muziekstandaard wordt vervangen door
twee welwillende ouders die elk een flap van de lange partituur vasthouden zodat Vincent & Nora de
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Wilde Zwijnen kunnen lezen en spelen. Dit blijkt
toch niet zo handig! Dan heeft de vader van Nora
een goed idee: hij koopt even een rol plakband bij de
Ako en de partituur wordt aan de piano vastgeplakt.
De Wilde Zwijnen klinken wel iets minder
‘wild’ op zo’n zachte piano. Maar Vincent en Nora
hebben er plezier in, dat is duidelijk.
Dan komt er een haastige vrouw op mij af,
die zegt: “Kan iemand misschien even ‘Lang zal ze
leven spelen’ voor mijn zus? Zij is zojuist aangekomen met de trein en ze is jarig!” Helaas zijn Vincent
en Nora dit verjaardagslied vergeten te oefenen de
laatste tijd, dus ze kunnen het niet zo uit hun mouw
schudden -ze hadden het wel ooit geleerd- dus ik
neem deze eervolle taak voor mijn rekening. De zus
is aangenaam verrast en ontroerd. Ik moet inwendig
lachen om deze spontane actie!
Bij VRIJDAG aangekomen blijkt de repetitie van de Pianodieren al meteen bij aanvang te
zijn ingedeeld. De ‘Apen’ is het eerste stuk wat we
met z’n allen (16 pianisten) spelen. En aan mij de eer
om de repetitie te leiden. Dit is iets wat ik nooit heb
geambieerd in mijn muzikale loopbaan, waarover ik
zelfs nachtmerries heb gehad: voor een grote groep
tieners staan... Ik begin dan ook flink zenuwachtig
te worden. Het blijkt wonderwel te gaan en zelfs te
werken. Ik moet eerlijk toegeven dat ik mij na de eerste acht maten ‘Apen’ de moed even in de schoenen
zonk. Pianisten zijn -veel te weinig- gewend aan samenspel met veel andere pianisten. Ik hoor vijf verschillende tempi, en het stuk wordt sneller en sneller
terwijl dit niet de bedoeling is. Klappen, stampen,
roepen, alles wordt door mij ingezet om het tempo
stabiel te houden. De groep heeft haast .. (althans
zo klinkt het). Iets anders is, dat in de partituur in
maat 53: “Aa Oe!” staat genoteerd, hetgeen we met
z’n allen zo hard mogelijk moeten roepen. Het blijkt
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niet eenvoudig om zestien tieners op commando “Aa
Oe!” te laten roepen... het klinkt als verlegen dwergoeistities... alleen wanneer Joëlle even meedoet, dan
horen we de klank die we nodig hebben. Ik spreek af
dat het nu “niet hoeft” als ze het bij het concert maar
wél doen… hierop wordt goedkeurend geknikt. ;-)
In de tussentijd is illustrator/kunstenaar
Charles Michels met kinderen bezig de piano te beschilderen die in de kantine staat.. het wordt echt
prachtig en gevarieerd. Er komen veel pianodieren
op te staan.
Bij de tweede repetitie van die dag kunnen we nog net het ‘Peerd van ome Loeks’ een keer
doorspelen. We hebben bijna twee uur gewerkt aan
2 minuten muziek! (Apen). Maar het was het waard,
want: bij de uitvoering wordt er perfect in de maat
gespeeld en ook nog gelijk, met een pittig “Aa Oe!”
Ik ben tevreden.
Op zondag werden alle Pianodieren uitgevoerd, maar niet met z’n allen.
De Apen met z’n allen, daarna de Wilde Zwijnen
door Vincent en Nora, de Walvissen door Alyssa
en Bintang, de Giraffen door Jana en Heleen, en het
Peerd van ome Loeks met een aantal mensen van het
ensemble. In dit stuk zit een citaat van het gelijknamige liedje, wat uitmondt in een fuga’tje.
Het boek is overigens te koop, voor belangstellenden, ook de versie voor piano vierhandig. Het
zal dit jaar worden uitgegeven, maar tot die tijd kan
het worden besteld via een mail aan: heleen.verleur@
xs4all.nl
Op mijn website kun je een opname horen
van ‘Apen’ en ook van de hele compositie op mijn
website: www.heleenverleur.org en dan ‘Composities voor iedereen vanaf 5 jaar’.
Heleen Verleur, Amsterdam

SWEET SWEATY SUZUKI
Een jaar geleden stond het al in onze agenda’s:
Hemelvaartweekend = Suzukiweekend. Daar
was naar toe geleefd en naar toe gewerkt.
Wij Amsterdammers kregen bezoek van jonge
fluitisten en hun Suzuki-docenten uit binnen- en
buitenland, tot IJsland aan toe. We hadden er zin in
en waren er klaar voor. Alleen, was het wel ook 30
graden! Drie dagen lang.
“Zijn er ook pauzes?” vroeg mijn 10-jarige dochter
Stanne, “en kunnen we dan misschien tussendoor
nog even zwemmen?” Dat liet het strakke schema
niet toe maar ondertussen hoefde het ook niet meer,
“want als je fluit”, vertelde ze me “weet je niet meer zo
goed hoe lang een uur duurt”. En omdat de tijd dan
zo snel gaat ben je dus zo weer thuis wat voor ons,
wonend op het water gelijk staat aan “bommetje!”
De eerste avond hebben we het prachtige zomerweer
samen met Suzuki-juf Ellen gevierd, die bij ons kwam
logeren. De tweede avond hebben we zwemmend
de nieuwe IJslandse fluitvriendinnen opgehaald.
Eigenlijk gingen ze écht niet ons Hollandse
koude slootwater in, gewend als ze waren aan hun
verwarmde zwembaden. Maar ja, koudwatervrees
hoort natuurlijk niet bij Suzuki… dus zijn ze de
uitdaging toch aangegaan. En waren nauwelijks
nog uit het water te krijgen. Samen gefloten, samen
gezwommen en samen gegeten. Wat wil je nog meer?
Daar bovenop kwam nog het afsluitende concert.
Ik heb wat foto’s gemaakt maar kreeg het beeld
soms niet meer scherp. Wat ontroerend blijft het
samenspel van al die leeftijden, niveaus, leerlingen
en hun juffen toch. Wat mij het meest raakte waren
de meerstemmige ensembles, zo betoverend mooi.
En hoewel verre van perfect, heerlijk vond ik de
demonstraties van barokke dans, de fladderende
kleintjes en de zich meer ongemakkelijk voelende
grotere kinderen die uiteindelijk stikkende van de
lach de choreografische chaos volledig accepteerden.
En ook dat is voor mij Suzuki, niet perse de perfectie
– maar het klaterende plezier.
Na het applaus heeft Stanne fluitvriendin Sophie
mee naar huis genomen. Normaal gesproken een
combinatie die garant staat voor een hoop lachen,
pret en drukte. En gelukkig was dat er ook, samen
in en op het water, maar vooral bijzonder waren
de stilte en de rust daarna, nog steeds samen maar

elk verzonken in een eigen boekje, teruggetrokken
in een eigen wereld. Ik heb ze nog nooit zo verstild
meegemaakt. Ook dat is dus wat een Suzukiweekend en een fluitvriendschap teweeg kunnen
brengen.
Lieve initiatiefnemers, Gerda Thorn en Karen
Lavie, en alle andere Suzuki-docenten die zich met
zo veel energie, liefde en passie hebben ingezet voor
onze kinderen, dit is een mooie plek om jullie te
bedanken. Voor een even sweaty als sweet Suzukiweekend in tropisch Amsterdam.
Drie ontdekkingen van Stanne, 10 jaar:
− dat de buitenlandse kinderen je gewoon super
goed begrijpen
− dat liedjes veel mooier klinken met veel
verschillende stemmen
− dat je van andere juffen weer andere dingen leert,
zoals mucho frendo, op z’n fonetisch IJslands meghi
loft, meer luch
Moeder Aukje en Stanne (10 jr), leerling van Gerda
Thorn

₁₁

foto's Aukje van Bezeij

REACTIONS FROM THE ICELANDIC STUDENTS AND TEACHER
Brynhildur (11 yr): She enjoyed getting to know all the other students and speaking English. It surprised her
that she could make herself understandable with the other girls, even whith those who knew little English.
She really enjoyed the dancing, it was an extra ´spice´to the workshop. Her mom: everyone was so welcoming and hospitable, everyone so kind and helpful. And what made it an even bigger adventure was to stay
at the houseboat and the lovely weather.
Oddný (10 yr): I really enjoyed getting to know so many fun and interesting people. I learned to be positive
and to listen to others. It also surprised me how beautiful the schoolyard was -so different from Iceland. I
just thought everything was fun.
Margrét Stefansdottir, flute-teacher from Iceland: The whole workshop was well organized in such lovely surroundings that made the whole experience so enjoyable and inspiring. Great to work with the teachers from
other countries and all the happy enthusiastic students that worked hard in the hot weather!
Hier een inventieve manier om oefenen gezellig
te maken, bedacht door Sieuwe Koppenberg en haar
moeder, en kijk hoe ze er dan bij staat te oefenen!
Monique Dowgwillo
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RETIE? - RETIE!
IMPRESSIES VAN EEN AANTAL INSPIRERENDE DAGEN!
Christina Fuchs
Sommige ouders en kinderen in de viool-groepslessen hadden het over ‘Retie’. Ik had nauwelijks een
idee waar het lag. Ja, in België. En wat er ging gebeuren, een vioolworkshop. Een jaarlijks gebeuren.
Geheel bleu heb ik net op de valreep mijn dochter
Anna nog aangemeld, in december, voor het komende voorjaar voor deze vioolworkshop van 26 februari tot 2 maart 2017. Anna had al een keer een
workshop in Düsseldorf meegemaakt en was een
jaar eerder in de zomer bij de Conventie in Davos
geweest. Zij wilde wel heel graag weer een workshop
meedoen! En van school kreeg zij verlof hiervoor.
Voor we vertrokken heb ik nog met een moeder (een
Retie-ervaringsdeskundige) gebeld voor wat praktische tips en inlichtingen over ‘Retie’, dank voor deze
voorbereiding.
We waren net uit Oostenrijk terug van krokusvakantie, en de volgende zondagochtend meteen weer
in de auto. We mochten gelukkig met Anna’s viool
docente Monique Dowgwillo meerijden. Ik wist nog
steeds niet goed waar Retie eigenlijk lag…
Bij aankomst bij De Linde werden we in de entreehal
verwelkomd door mevrouw Janssens… En of ik nog
even wilde betalen. Dat was ik na de aanbetaling vergeten, maar het werd met goede humeur opgepakt,
ik kon het met de telefoon overmaken. Ze herkende
ons meteen, we waren dit jaar de enige Nederlandse
deelnemers. We kregen keurig een envelop met een
schriftje, het rooster, de quiz (!) bladen en wat instructies. Onze kamer lag op de begane grond, een
familiekamer, met eigen tafeltje en stoelen op een
terras buiten aan het pad, heerlijk. Om te delen met
mijn dochter is toch al zo’n genot.
We kenden (nog) niemand behalve Monique. Maar
dat was niet erg. In het cafe bestelden we wat koffies
en hete chocolademelk met slagroom. De eerste van
nog een hele boel…. bleek achteraf.
Zo langzaamaan kwamen er meer mensen en violen
aan, tot aan de openingsceremonie. Hiervoor stond
een vleugel in de aula aan een kant en stoelen in een
halfrond ervoor. Na de ceremonie begonnen de lessen.
Wat is het heerlijk als je zomaar op ieder moment
van de dag in je (hotel)kamer muziek mag maken,
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zonder het gevoel te hebben dat iemand dat stoort.
Fantastisch als je de bekende liedjes door de wand
hoort, zachtjes, alle gebouwen vol muziek.
We leerden snel dat er drie types lessen aangeboden
werden: privé lessen, groepslessen op je eigen niveau,
en tonalisatie-lessen samen met kinderen van verschillende niveaus.
In de privé lessen was het mooi om te zien hoe een
andere docent toch net weer andere accenten legt,
hoe hij in ons geval op een nieuwe manier dingen
uitlegt en benadert.
De groepslessen waren de momenten van contact
tussen de kinderen. Ze speelden op een vergelijkbaar niveau, soms voor de anderen, soms met elkaar.
Onder aanleiding van de docent lag de focus iedere
keer weer iets anders. Soms werd ingegaan op de
houding, de streken, de intonatie, de dynamiek, de
opbouw van de muziek, en natuurlijk de klank.
De tonalisatie-lessen in grote groepen was indrukwekkend. Zo veel verschillende leerniveaus bezig
met het meest essentiële en fundamentele: de toon.
Hoe maak je een mooie toon? Door veel voorbeeld
geven en voordoen door de docenten waren eventuele taalbarrières niet aan de orde. Klappen, op je
rug spelen? Met een speciaal ganzenbordspel allerlei
oefeningen laten doen? Inspirerend om te zien hoe
de docenten de grote en ook kleine kinderen met
heel veel plezier aan het werk zetten! De liefde voor
de muziek en de methode van Suzuki was overal te
voelen. Niet alleen bij de docenten maar ook bij de
organisatie.
Voor de maaltijden was er een gezamenlijke eetzaal.
Anna en ik zaten samen aan een tafel, tête à tête.
Dat was natuurlijk erg fijn en grappig, dineren met

NEDERLAND - DUITSLAND
Op de fluitworkshop bij de Early Birds: met een
rietje een (piepschuim) balletje in een doel proberen te blazen!
Gespeeld door Walter (woonachtig in Amsterdam)
en Milo (woonachtig in Duitsland).
En Nederland heeft gewonnen!

Tekening gemaakt door Walter Hondius, leerling van
Gerda Thorn
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je dochter. Toch hadden we graag ook deel uitgemaakt van een groter gezelschap. Door samen aan
tafel te zitten hadden we elkaar misschien op eenvoudige wijze sneller en beter kunnen leren kennen?
Misschien een tip/vraag aan de organisatie voor volgende keer?
Uiteraard waren er ook concerten. En voorspeelmomenten. Ik ben diep onder de indruk, op welk niveau er muziek gemaakt werd. Heel serieus, je kon
de spanning tijdens het laatste concert voelen, vooral
onder de jeugd. En met heel veel plezier, vreugde en
voldoening.
De andere activiteiten, ’s avonds, waren soms hilarisch of juist serieus. Bijvoorbeeld het volksdansen
door J. Driessen en M. Willems. Omdat het na het
avondeten was, had ik met Anna afgesproken tot de
pauze mee te doen… en we bleven natuurlijk tot het
einde omdat we zo veel plezier hadden. Bij de presentatie van de vioolbouwer - de maître luthier - A.
Theunis, hetzelfde, ook daar wilde Anna niet stoppen. Ze was gefascineerd door het verhaal, de materialen en de onderhoudstips.
De dagen waren veel te snel voorbij. We hebben twee
families beter leren kennen, door tijd in de speeltuin, gesprekken rond de groepslessen, gezamenlijke
lunch op ons terras, een uitje naar een ’frietkot’, dat
alleen in de zomer open bleek te zijn, avondeten in
de zaal waar de kinderen elkaar opzochten, een jarig
meisje, en een paar breilessen.
Bij het afscheid van onze nieuwe vrienden wilde
Anna niet naar huis gaan. Ik beloofde dat we komend jaar weer zouden gaan, naar Retie.
Christina Fuchs, moeder van Anna, vioolleerling van
Monique Dowgwillo

Cursus Children’s Music Laboratory (CML)
door Marco Messina
voor Suzuki docenten én docenten in het peuter-, kleuter- en basisonderwijs
Children’s Music Laboratory (CML) is een programma ontwikkeld door Elena Enrico uit
Italië. Marco Messina verzorgt de trainingen voor docenten in het buitenland.
Voor wie?
Het CML programma kan als voorbereidend traject ingezet worden, voordat kinderen les
krijgen op een van de instrumenten die middels de Suzuki methode worden onderwezen.
Maar het programma is ook ‘los’ inzetbaar, bijvoorbeeld in peuter- en kleuterspeelzalen
of op basisscholen. De training is ook voor mensen die geen conservatorium of andere
muziekvakopleiding gevolgd hebben!
Het CML programma is rijk gevarieerd en bestaat uit:
1. Repertoire liedjes (uit de boeken van alle Suzuki instrumenten) die allen zijn voorzien van
een tekst en bijbehorende choreografie
2. Tweede stemmen met eigen teksten en eigen choreografie
3. Motoriekliedjes, die bepaalde bewegingen aanleren en trainen
4. Toonladderliedjes, die stapsgewijs uitgebreid worden met intervallen en cadensen
5. Ritmeliedjes (op hoger niveau gecombineerd met de toonladderoefeningen)
6. Notenlees oefeningen
7. Solfège
3 weekenden + examenweekend
De cursus bestaat uit drie trainingsweekenden van vrijdagmiddag tot zondagmiddag
(lunchtijd) en een examenweekend. Het is ook mogelijk eerst alleen het eerste weekend als
‘snuffelcursus’ te volgen en dan te beslissen of je ook de andere weekenden wilt volgen.

Eerst trainingsweekend
Het eerste trainingsweekend vindt plaats van vrijdag 10 - zondag 12 november 2017.
Cursuslocatie
Studio Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
Plein 19C
2511 CS Den Haag
06-15 83 32 82
Cursuskosten
Euro 600,- voor de 3 trainingsweekenden en het examen van level 1
Euro 200,- voor het eerste weekend als ‘snuffelcursus’
Ervaringen
Meer informatie over ervaringen met CML geven docenten Anke van der Bijl (flautissimo@
endoria.nl) en Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (liesbeth@violeren.nl)
Aanmeldingen en website
international@musicalgarden.it / www.musicalgarden.it
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TOEN EN NU

corner

Scott’s

Inmiddels is dit mijn twaalfde column voor het Suzukinieuws. Het idee was en is nog steeds om mijn ervaringen als Suzuki-ouder met jullie te delen. Voor zover
mijn geheugen het toelaat, herinner ik me veelal de positieve leermomenten en ervaringen waar ik over heb
geschreven. Mijn dochtertje was toen net zes jaar oud
en had reeds 2 jaar pianoles. Wow, zo jong en dan al
een muziekinstrument leren spelen. Toen ik in aanraking kwam met de Suzuki methode, leerde ik al gauw
dat starten op deze jonge leeftijd geen bijzonderheid is.
Wat wel een belangrijk leermoment was geweest, is dat
als een kind een muziekinstrument leert spelen, we het
moeten bekijken van de ogen van het kind. Het is een
spel!
De afgelopen jaren heb ik vele spelletjes bedacht om het
dagelijks oefenen leuk en afwisselend te maken. 3 jaar
geleden hebben we bijvoorbeeld een telraam gebruikt om
balletjes te verdienen. Elke keer als ze een paar maten
heeft geoefend/ herhaald, verdient ze 2 of 3 balletjes die
we opzij schuiven. En als we 3 rijen balletjes hebben ‘geteld’, dan maken we een samen een mooie tekening.
Natuurlijk houd je rekening met hoe je kind is. Onze
dochter houdt van knuffels en concertjes. Wat erg goed
werkte bij ons in huis waren dan ook de regelmatige concertjes met veel ‘toeschouwers’. Toeschouwers die op de
grond zaten, en er waren toeschouwers die op de piano
zaten. U begrijpt wat ik bedoel. Dan werd er extra mooi
en muzikaal gespeeld.
Dan, je kind wordt ouder en het leven lijkt serieuzer
te worden. Of toch niet? 2 jaar geleden bedacht ik nog
steeds diverse spelletjes met haar om de concentratieboog
gespannen te houden. En dat werkte. Met een knuffel
gooide we de dobbelsteen. Het aantal ogen, was dan het
aantal keer om iets te oefenen en het aantal stappen om
van de ene kant van de kamer naar de andere kant van
de kamer te gaan.
Zodra kinderen ouder worden komen er andere interesses bij. Ik noem hier enkele voorbeelden die jullie niet
onbekend zullen zijn: youtube filmpjes kijken, spelen
met make-up (bij meisjes) of minecraft achtige spelletjes
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doen op de telefoon/tablet en niet te vergeten spelen met
vriendjes en vriendinnetjes.
Dat laatste gebruiken we tegenwoordig als aanknopingspunt om piano te oefenen. Samen piano oefenen
kan elkaar motiveren. Als ouders proberen we dan een
omgeving te creëren waarbij de kinderen gestimuleerd
worden.
Twee recente gebeurtenissen die ik graag met jullie
deel. De eerste was het Groninger Pianofestival, waar
bij onze dochter samen met een andere piano leerling,
inmiddels zeer goede vriendinnetjes, hier naartoe gingen. Het Pianofestival vond plaats tijdens het afgelopen
paas weekend en is altijd erg goed georganiseerd. Complimenten aan de organisatie!! Ah fijn, we gaan verder
met de meiden die een quatre mains stuk gingen spelen
(Walvissen, gecomponeerd door Heleen Verleur). Voordat het festival plaatsvond spraken de meiden vaak af
om te spelen. Als ouders hadden we er ingebouwd, dat
ze altijd eerst even een rehearsal gingen doen. Dat werkte goed. De ene keer bij ons thuis en de andere keer weer
bij het vriendinnetje. Zo spelenderwijs goed bezig zijn.

uit. De centjes die ze verdienden, gaven ze meteen uit
aan suikerspin en een nieuw t-shirt. Ach, het is hun welverdiende geld. Zo hebben de kinderen zich een aantal
uurtjes bezig gehouden met piano spelen. De educatieve
kant is natuurlijk dat ze leerden om te gaan met het spelen voor publiek en de interactie met hen. Hoe mooier
er werd gespeeld, hoe meer mensen bleven hangen om
te kijken met als gevolg meer centjes in het hoedje. Ook
leerden de kinderen afspraken te maken hoe de verdiensten verdeeld moesten worden. En met name in het geval van quatre mains liedjes.
Regelmatig maakten de kinderen ook gewoon lol, een
half uur pauze om een patatje te eten of lekker gewoon
op de pianokruk zitten te staren naar voorbijgangers.
Kinderen zijn kinderen en blijven kinderen. Ze zijn nu
een aantal jaartjes ouder, maar het blijft een spel!
Een muzikale groet,
Scott Cheung (vader van Alissa, pianoleerling van
Heleen Verleur)

De tweede: Samen op Koningsdag piano spelen en proberen wat centjes op te halen, is ook een goede reden om
twee vriendinnetjes bij elkaar te brengen. En, niet te vergeten om de gedachtes van Sinichi Suzuki toe te passen.
De papa’s en mama’s hebben op Koningsdag de meiden
dan ook gefaciliteerd, zoals het neerzetten van de piano
en aanwezig zijn als toeschouwer. Dat de meiden na 10
minuten spelen pauze gingen houden, maakt niet zoveel

IN MEI VLIEGEN SOMS OOK VOGELS IN DE VIOOLLES VOORBIJ
...”en ineens ging er een dikke mus op Mira’s viool zitten, op z’n billen!!!”
Coutier Rademaker, Suzuki viool, Amsterdam, Heemskerk
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C o lofo n

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
Foto’s en tekeningen als originele bestanden of gescand: 100% en 300 dpi.
Deadlines Suzuki Nieuws:
Herfstnummer: 		
15 augustus
Winternummer: 		
15 november
Voorjaarsnummer:
15 februari
Zomernummer: 		
15 mei
Redactie: Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (liesbeth@violeren.nl)
Grafische vormgeving: Zbigniew Dowgwillo (dowgwillo@gmail.com)
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.
Bestuur
Voorzitter		
Karen Lavie
			tel. 023-5767656
			voorzitter@suzukimuziek.nl
Secretaris			Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
			tel. 070-4271412
			secretaris@suzukimuziek.nl
Penningmeester		
Martin Loose
			
tel. 070-4400159 / fax-4400160
			penningmeester@suzukimuziek.nl
Lid			Monique Dowgwillo
			tel. 020-7072833
			monique@suzukimuziek.nl
Lid			Scott Cheung
			tel. 06-51632899
			scott@suzukimuziek.nl
DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS: 15 AUG. 2017

