
Vijf dagen aan zee en volop genieten van onze grote hobby: 
samen musiceren.

S U Z U K I  F L U I T  V L A A N D E R E N  P R E S E N T E E R T

   2 0 - 2 4  A U G U S T U S   2 0 1 9    

O O S T D U I N K E R K E  ( B E )

Suzuki flute & guitar
by the sea 

Iedereen geniet van een welverdiende 
vakantie, maar de voorlaatste week van 
augustus poetsen we onze instrumenten 
weer op en oefenen weer onze muziek. 

 
Dit jaar gaan we weer naar 

Oostduinkerke: de zee, de duinen en 
een prachtige jeugdherberg. De 

Peerdevisser bevindt zich op 10 minuten 
wandelen van het strand. 

We starten op dinsdag 20 
augustus om 16.00 en eindigen 
met een concert op zaterdag 24 

augustus om 11.00 in de 
Mariakapel te Oostduinkerke. 

 
Lees alles aandachtig en geniet 
van een vroeg boek korting als 
je inschrijft voor 1 april 2019. 



Elke fluitist & gitarist opgeleid volgend principes van de 
Suzukimethode is welkom: een goed gevuld programma 
van 5 dagen met individuele lessen, groepslessen, 
kamermuziek, concertjes…  
 
Jullie worden verwacht op dinsdag 20 augustus vanaf 
15.00. We starten om 16.00 met een grote Play 
Together met onze lievelingsmuziek om elkaar beter te 
leren kennen. De workshop eindigt op zaterdag 24 
augustus met een slotconcert om 11.00. Ouders worden 
al verwacht om 9.45 om hun kinderen te komen halen 
en dan gaan we samen te voet naar de Mariakapel 
(900m) voor het slotconcert 

INHOUD  CURSUS  VOOR  K INDEREN

Broers/zussen die een strijkinstrument spelen, zijn ook van harte welkom. Voor hen 
maken we een workshop “op maat”. Meld dit ook duidelijk op inschrijvingsformulier of 
mail naar suzukifluit@gmail.com 

ORGANISATIE

1 individuele les  
1 groepsles  
1 les Music Mind 
Games (op een 
speelse manier in 
aanraking komen met 
noten leren en lezen)  

Kinderen vanaf 10 jaar (geboren 2009) mogen zonder ouders komen. Wij hebben 
een fluit spelende monitrice en hen begeleidt. Hiervoor vragen wij een toeslag en 
de ouders ontvangen na inschrijving een huishoudreglement. Zij slapen samen in 
een grote kamer (jongens/meisjes apart). Kinderen geboren in 2010 of later 
moeten vergezeld zijn van een ouder of verantwoordelijke volwassene. 

1 individuele les  
2 groepslessen  
Ensemble, 
samenspel al naar 
gelang 
inschrijvingen   

Boek 1: 
3 lessen / dag 

Vanaf Boek 2: 
4 lessen / dag   



MIDDAGCONCERTEN

We moedigen elke deelnemer aan een stukje te 
spelen uit het Suzukirepertoire tijdens één van de 
dagelijkse middagconcerten. Kies hiervoor een 
stukje dat je graag speelt en al inoefende met je 
thuisleraar. De titel en componist doorgeven ten 
laatste op 15 juni aan suzukifluit@gmail.com  

DOCENTEN

Algemeen leiding: Machteld Van Geenhoven 
Dwarsfluit: Diana Dickerson (UK), Machteld Van Geenhoven (B), Gerda Thorn 
(NL), Delphine Dewald (B) 
Gitaar: Carmelo Sena Garcia (E), Eveline Vaernewyck (B) 
Teacher Trainer Dwarsfluit: Karen Lavie (NL)

Voor de groepslessen zal het repertoire toegestuurd 
worden vanaf 15 april. Oefen dit dan ook in met je 
thuisleraar, dan wordt het nog leuker aan zee! Het 
Suzuki repertoire wordt uit het geheugen gespeeld.  

De groteren die noten kunnen lezen en ensemble 
willen spelen, mogen hun muziekstandaard mee 
brengen. Speel je piccolo, alt- of basfluit? Meebrengen 
en melden op inschrijvingsformulier (bij 
“opmerkingen”)  

Iedereen is verzekerd voor burgerlijk aansprakelijkheid via VLAMO, niet de 
muziekinstrumenten. Daar is iedereen zelf verantwoordelijk voor. Deelnemers van buiten de 
EU moeten zich voorzien ivm ziekteverzekering.

GEZONDHEID



We bieden verblijf in vol pension aan in Jeugdherberg De Peerdevisser. We 
beschikken over kamers voor 4 personen en 6 personen. Elke kamer heeft eigen 
sanitair. Vermeld bij je inschrijving met hoeveel jullie een kamer kunnen delen. In 
de mate van het mogelijk wordt hiermee rekening gehouden. De jeugdherberg 
beschikt ook over babybedjes, die al besteld moeten worden bij inschrijving.  
 
Het gebruik van lakens is in de prijs inbegrepen. Breng wel badhanddoeken mee! 
De kamers zijn beschikbaar vanaf dinsdag 20 augustus om 15.00 en moeten weer 
vrij gemaakt zijn ten laatste om 10.00 op zaterdag 24 augustus. Vermeld ook bij 
inschrijving of je vegetarische maaltijden wenst.  
 
 
JH De Peerdevisser 
Duinparklaan 41 
8670 Oostduinkerke 
 
 
 
 
 

ACCOMODATIE

Je kan ook deelnemen aan de workshop en elders verblijven. In dit geval, heb je 
ook de mogelijkheid om samen met ons te eten. Vermeld dit dan duidelijk bij 
inschrijving.  
 
Ouders die hun kinderen brengen kunnen respectievelijk op dinsdag het 
avondmaal mee verbruiken. Hiervoor ook inschrijven en betalen van toeslag. 

ONTSPANNING

Spelletjes en recreatieve activiteiten worden 's avonds 
georganiseerd. De Peerdevisser ligt in een groot 
domein met een speeltuin en op wandelafstand van 
het strand. De bar van de jeugdherberg staat ter 
beschikking van de gasten van 18.00 tot 23.00. Vanaf 
20.00 wordt er stilte geëist in de gangen van de 
slaapkamers voor gezinnen met jonge kinderen. Vanaf 
23.00 is er volledige stilte vereist.  
Op www.koksijde.com vind je toeristische informatie 
en ook adressen van hotels en campings. 



Accommodatie volpension                                   
                                           
 
 
 
 
 
 
 
Voor externen 
 
 
 
Cursusgeld dwarsfluit & gitaar                  
 
 
 
 
 
 
 
Toeslag monitor voor +10 jarigen zonder 
volwassenenbegeleiding 
 
Toeslag maaltijd avond (dinsdag 20 augustus) 
 
Deelnemer als waarnemer

vóór 01/04/19  
- 30 jaar: € 172,00 
+ 30 jaar: € 190,00 
 
na 01/04/19 
- 30 jaar: € 197,80 
+ 30 jaar: € 220,80 
 
 
3x lunch: €35,00 
4x avondeten: €52,00 
 
  
vóór 01/04/19       
boek 1: € 180,00   
vanaf boek 2: € 216,00 
 
na 01/04/19 
boek 1: € 207,00   
vanaf boek 2: € 248,00 
 
€ 25,00 
 
 
€ 12,00 
 
€ 15,00/dag 
gratis voor leden TESIB 
-> informeer ons ruim van 
tevoren over uw bezoek

ONKOSTEN

BERE IKBAARHE ID  

JH De Peerdevisser 
Duinparklaan 41, 
B - 8670 Oostduinkerke/Koksijde 
Tel: + 32 (058) 51 26 49 
oostduinkerke@vjh.be 
www.jeugdherbergen.be/nl/oostduinkerke 
 
Locatie is bereikbaar met openbaar vervoer. 

Je kan bij eventuele 
problemen bij aankomst 
steeds bellen op 
+32 496 538 513 (Machteld) 



ENKEL VOOR FLUITLEERKRACHTEN

Tijdens de workshop gaat Karen Lavie ook een nieuwe Level 1 Suzuki Fluitleraar 
opleiding starten. Dit is een uitgelezen kans om volledig ondergedompeld te worden 
in de Suzuki Fluit methode op het einde van de zomervakantie. Zowel voor 
startende Suzuki leraars als gevorderden.

Mogelijkheid tot observatie van de fluitlessen aan de kinderen tijdens de ochtend 
Suzuki Fluitleraar opleiding tijdens de namiddagen en enkele avonden 
Start van een nieuwe Level 1 cursus 
Algemene Suzuki Fluitleraar opleiding over alle niveaus heen 
Alle informatie, inschrijving en kostprijs: karenmlavie@yahoo.com , 
www.fluteforlife.com 
Mogelijkheid overnachten in 4 persoonskamer: suzukifluit@gmail.com 
Accommodatie in de regio: www.booking.com 

 
Wij nodigen graag onze gitaar en dwarsfluit collega’s uit om de lessen te 
observeren: gelieve ervoor een email aan suzukifluit@gmail.com te sturen.  
Dit kan voor 1 of meerdere dagen. 

 TEACHER TRAINING FLUIT



INSCHRIJVINGEN

Online inschrijven kan alleen via suzukifluitvlaanderen.be of door deze link te 
volgen. 
 
Bij vragen of meer info e.d. aarzel niet om ons te contacteren via e-mail: 
suzukifluit@gmail.com 

BETAL INGEN

Omdat JH ‘De Peerdevisser’ een zeer populair vakantieoord is, moet alles tijdig 
geboekt worden en betaald worden. Om de garantie van deelname en verblijf te 
verzekeren, vragen wij het volledige bedrag te betalen vóór 1 april 2019. Bij 
latere betaling verhoogt de factuur van het cursusgeld en accommodatie met 
15% per deelnemer Deadline voor definitieve inschrijvingen is 1 mei 2019. 
 
t.a.v. Suzuki Fluit Vlaanderen vzw 
Markgravenstraat 130 
B-2200 Herentals 
 
Betalingen op: !! Nieuw bankrekeningnummer !! 
IBAN: BE43 9733 5772 3001 
BIC: ARSPBE22  
 
Indien men verblijft in vol pension heeft men nog een klein zakcentje nodig voor 
verbruik in de bar ‘s avonds. 

ANNULER ING

De Raad van Bestuur van SFV vzw heeft het recht Suzuki flute & guitar by the sea
2019 te annuleren bij te weinig inschrijvingen. In dit geval, wordt het volledig
betaalde bedrag teruggestort.  
 
Wanneer de deelnemers hun inschrijving annuleren vóór 15 juni 2019, wordt
alles teruggestort door Suzuki Fluit Vlaanderen vzw behalve € 50,00
administratiekosten. Bij annulering nà 15 juni 2019 wordt niets terugbetaald
door Suzuki Fluit Vlaanderen vzw, behalve bij ziekte of overlijden in de
familiekring.

Foto's 'Suzuki flute & guitar by the Sea 2018': Aukje van Bezeij 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7z708qHOhQZgENN8HN6ukFeDA7oY7oPSZtLaQAhiAPx-tKw/viewform?vc=0&c=0&w=1

