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DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS  

15 NOVEMBER 2021

BOOKED! ROYAL ALBERT  
HALL FOR EASTER 2023

VOOR DE LANGE TERMIJN PLANNING 

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Jana Neplechovitsj heeft in juni haar level 5 piano examen behaald en is daarmee 
volledig gediplomeerd Suzuki docent! Haar examen vond geheel digitaal plaats via 
zoom.

Teacher Trainer: Kasia Borowiak

Examencommissie: Veronique Perrin (Frankrijk) en Silvia Faregna (Italië)

Laura Keuzenkamp en Jasmijn Raïs hebben in juni in Antwerpen hun level 4 
viool behaald. Het examen vond semi live plaats: de examencommissie was online 
bijgeschakeld.

Teacher Trainers: Koen Rens, Veerle van Gorp en Wim Meuris.

Examencommissie Hannelo Lehto (Finland) en Anna Podhajska (Polen).

Veel succes met de laatste loodjes voor level 5!

Wie trouwens voor een examen slaagt, stuur de redactie alsjeblieft een mailtje op liesbeth@
violeren.nl … dan kunnen we het in het Suzuki Nieuws vermelden. Nu kwam ik er per toeval 
achter dat Laura en Jasmijn weer een level hebben behaald; laat het even weten, want het is 
absoluut een officiële felicitatie waard!!
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VOORWOORD VAN DE REDACTIE

Stilgezeten heeft niemand tijdens de lockdowns en de hele periode van Covid, maar op de 
een of andere manier was iedereen wel enigszins uit zijn of haar doen. Creatieve oplossingen 
werden er gevonden voor allerhande problemen, maar ‘gewoon’ lekker aan een concert of 
workshop meedoen, dat zat er steeds niet in. Veel activiteiten moesten naar een ander 
tijdstip verschoven worden. Niet leuk, maar het was even niet anders. Niet alleen veel lessen 
vonden online plaats, maar ook Suzuki docenten trainingen en examens. Zo deed Jana 
Neplechovitsj haar level 5 piano examen in juni online via Zoom. Nou, als ik aan mijn level 
5 training en examen in Denemarken terugdenk… wat een genot om met elkaar te kunnen 
studeren en van elkaar te leren tijdens de trainingsweekenden, wat een genot om het geleerde 
‘eruit te mogen gooien’ op het examen en met een leerling voor je neus les te geven en de 
panelleden over de tafel zien te buigen om te kijken wat je doet. Jana – petje af – online 
examen – dan kan ik alleen nog “pffff” zeggen! Jana’s prachtige en boeiende eindwerkstuk 
is hier integraal in het Suzuki Nieuws opgenomen. Laat dit voorbeeld zijn voor anderen die 
de opleiding doen: een goed werkstuk delen met de rest van de Suzuki community… zo kan 
iedereen ervan leren! Reuze bedankt, Jana!
Maar ook Laura Keuzenkamp en Jasmijn Raïs hebben weer een level gehaald, level 4 voor 
viool. Zij hadden een semi-live examen, waarbij de examencommissie via het beeldscherm 
meekeek. Nu nog even volhouden! Succes bij het laatste level!

Maar deze zomer zijn er ook alweer allerhande ‘live’ activiteiten georganiseerd: Laura leidde 
een workshop in Den Haag en de familie Petrutoni ging zowel daar heen als ook naar 
de beroemde workshop in Bryanston: waarvan verderop van beide events verslagen. Ook 
docenten van verschillende instrumenten hebben fijn samengewerkt: Drieëtte Reesinck, 
Marieke de Vos en Anoek Brokaar gaven een openluchtconcert. En Gerda Thorn heeft met 
Rieneke Weber, Cathrine de Mos-Starberg, Liduin Wachter en tegen de 40 leerlingen op 
een zeer bijzondere locatie een concert gegeven: op de NDSM-scheepswerf in Amsterdam! 
Voorts traden Suzuki leerlingen op bij het Klassiek op het Amstelveld festival.

Om naar uit te kijken:
De Biezenmortel workshop staat geprogrammeerd voor 22-24 april 2022. Elders 
in het Suzuki Nieuws vind je de folder en het aanmeldingsformulier. Meld je snel 
aan via formulier of website www.suzukimuziek.nl en geniet zo van de ‘Early Bird 
korting’. Vragen kunnen gestuurd worden aan Monique Dowgwillo en Gerda Thorn op 
biezenmortel@suzukimuziek.nl.

Ikzelf heb direct na de start van het schooljaar een heel klein muzikaal feestje gevierd: in 
mijn wijk is na 1,5 jaar gesteggel over vergunningen eindelijk een wormenhotel geplaatst: 
20 huishoudens gooien schilletjes en tuinafval erin en de wormen transformeren het voor 
ons tot compost… dat was wel een openingsconcertje waard. Mijn helden Hana, Meryl 
en Susan hebben me krachtig 3-stemmig ondersteund bij het ten gehore brengen van 
ons ‘wormenhotellied’ op de melodie van French Folk Song. Ik hoop op meer van deze 
unieke lesmomenten en wens eenieder in Suzuki Nederland net zulke mooie projecten en 
projectjes toe in dit lesjaar!

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (Suzuki (alt)viool docent en CML docent)
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ON PRACTICING (AND OTHER RELATING MATTERS) 
Jana Neplechovitsj 

Introduction 

No simple statement can really be made about practicing an instrument, because no person 
is alike or has an identical path of growth. There are many things that can be said about 
practicing and all can be true or not depending on different circumstances. Learning to 
practice an instrument is a highly individual path and at the same time so very complex that 
we all seek expert advice about how to do it.  
  My own expertise is first and foremost based on my own experience of practicing 
the last 25 years. I always practiced on my own, my parents never sat next to me and I had a 
once a week lesson until I was fourteen, when my teacher decided to give me two one-hour 
lessons a week. None of my excellent teachers ever told me how to memorize, create good 
practice habits or set any deadlines for me. It’s a small miracle that I’ve kept going on and 
even ended up getting a music degree.  
  What I didn’t realize at the time, was that I was an exception to the rule. Most of 
my fellow students had parents who were in some way supporting their practice habits. 
When I started to teach, I was absolutely shocked to see that my students didn’t have an 
ingrained idea of what practicing entails! And their parents didn’t either. After recovering 
from this shock, while slowly getting used to the idea that you actually need to learn how 
to practice, this question of how to practice became more and more intriguing to me as well 
as how to teach my students and their parents about practicing. 

The ‘what is?’ and the ‘why?’ of practice 

When a child asks why they need to practice, we can easily answer on the child’s level with 
something like: “you’ll be able to play a great many songs if you practice”. Adults who have 
no practice experience with an instrument often underestimate the undertaking, simply 
because they haven’t had the experience. Other adults who have had a bad musical experi-
ence during childhood, possibly disregard the question altogether. And if you speak with 
fellow practitioners, you’ll get an entire array of answers. My own answer is not an easy one 
either, but can hopefully shed some light on the complexity and individuality of practicing.  
  Practicing to me is about the art of learning in general. Because of my many hours 
of deep practice, a terminology coined in the “Inner Game of Music” I feel confident that I 
can learn anything I would ever like to learn. This type of confidence is what I would like 
all my students to have, because it has nothing to do with arrogance, but with an acquired 
love for learning. 

The three cornerstones of practice 

“All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up”.  
– Pablo Picasso 

  There are, I believe, three cornerstones that are needed for successful practice: 1) 
a beginner’s mind, 2) analytical knowledge and 3) confidence (believing in one’s ability de-
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velopment). The beginner’s mind is a term widely used in books on Zen-Buddhism. It’s a 
phenomenon that can be found in any child. Children learn easily because they don’t judge 
what they learn. They are just learning. A child’s mind doesn’t make logic of what it’s lear-
ning. Their mind is not trying to understand what is going on and the information enters 
in a more subconscious way. This is why children learn fast and often forget fast too. At 
the same time, more information can enter if we address this beginner’s mind, rather than 
approaching it from the more conscious, adult way.  
  Maintaining this beginner’s mind is an entirely other matter. This is where Picasso’s 
quote comes in. Once the brain has been to school and learned to think more logically, 
which is also important and necessary to learn, it can easily get stuck there. Growing up 
doesn’t mean that you have to learn only in this logical, systematic way. You can still tap into 
the beginner’s mind. In fact, being able to combine the two would be ideal. 
  Tapping into the beginner’s mind is like going back to childhood. Imagine your 
brain in a more foggy place, where you have no clue between what is a right way and what 
is a wrong way. Imagine you are learning to speak a language with zero knowledge. You are 
in an environment of high complexity, but you are not judging it. You don’t even know that 
this is a complex environment. You are open to learning, eager for knowledge and have a 
confident attitude towards learning. This ‘baby-state’ is exactly where you want to be!  
  A few years ago I started taking cello lessons and one day my teacher said to me: 
“you have the exact expression on your face as this young student of mine had this mor-
ning”. Quite likely, because I was totally disregarding his explanations, for I was too preoc-
cupied with trying, copying, feeling and listening. In short, I was opening all my senses to 
learning, not just the conscious mind that only uses a very small portion of our marvelous 
brain. 
  Of course, this subconscious state of learning is one cornerstone. Once you have 
this beginner’s mind set-up you are much more open for knowledge, the second cornersto-
ne. A fellow colleague of mine, Bernard Duercksen once said: “Music is not thinking, but 
you have to think a lot before you can make music”. When you’re learning a more complex 
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piece of music, it is equally important to analyze the music next to a more intuitive part of 
the learning. Especially pianists have to do this, since they are not only playing the melo-
dic part, but also have a counterpart that gives the music harmony. Things like fingering, 
articulation, phrasing, dynamics and pedaling require a great deal of thinking. Therefore 
learning a piece slowly, but thoroughly with lots of mindful repetitions on short bits (thus 
working on your third cornerstone), is often the fastest and most effective way of learning, 
rather than just running through a piece many times and waiting until you’ve somehow 
memorized it.     

Since music is a language it is worth noting that children all learn their mother 
tongue language(s) at an amazing speed, with an incredibly acute sense of subtleties in 
the language they’re learning. They can equally learn Japanese, Dutch, French, Hungarian, 
Russian and other languages, if the environment they are growing up in is strong. Most 
adults forget how this happens, since it has been a long time since they were children them-
selves, but in actuality, this way of learning is still possible (up to a point) even in adulthood.  
  When I decided to go on a walk to Santiago de Compostela in my early twen-
ties, I learned basic Spanish from taking some courses. During the courses I was focusing 
on knowledge, so I was memorizing words and sentences and doing some basic grammar. 
When I got to Spain I just started talking. I just talked with everyone I met on the way 
(beginner’s mind). I repeated what people said to me and improvised sentences as I would 
reply (confidence). After six weeks I could make my way in Spanish. I then lived in Spain 
for less than a year. Twelve years later I came back for a five-day music course and after two 
days everyone was complementing me on my Spanish. All the words just floated back to me. 
It was a small miracle!  

Therefore, be fearless in your learning, never worry about making a fool of yourself. In fact, 
the more silly you are, the better. People who are ashamed of themselves stifle their learning 
abilities and become more insecure and closed minded.  

Being motivated for practice

The biggest motivation for practice is practice. The more you do it, the better you get, and 
the more you want to keep on practicing. One of the biggest mistakes parents make with 
their children is to reward them with a day off practice, or not to practice on the day of their 
lesson or the day after. Be sure to practice a little on the day of your lesson, ideally before 
and after your lesson. These sessions can be short, but very important both for showing 
your best at the lesson and retaining the new lesson points well in your minds. 
This is of course easier to say than to do with children. For it is not merely the fact that you 
sit at the piano and are plunking out tones that makes practice so rewarding. The way you 
practice is equally important and motivating to keep going as the fact that you are practi-
cing. 

Creating good practice habits – for small children 

For children good daily routines generally create calm children who know what is expected 
of them. When starting an instrument it is essential to have practice be part of a daily rou-
tine or nothing will happen. With young children it is usually better to have several short 
practices a day, rather than one long practice. Although some parents find that it takes time 
to get into practice with their child, so they prefer a longer practice to shorter ones. Either 
way, whether you do long or short practices, the key is to vary the practice as much as pos-
sible. Work on every game or exercise no more than one to two minutes and then quickly 



move on to something contrasting. Our brains are more alert with variation. Repeat each 
game or exercise several times (usually the age of your child is a good indicator for the num-
ber of repetitions needed).  

If memory is an issue, it can be good to improve the memory by focusing on dif-
ferent things in repetitions (see also “Finding purpose in practice (tips and tricks)”). Make 
sure if there is a poor memory, that your child is listening to the CD on a daily basis, per-
haps repeatedly and very quietly, so the sounds are well ingrained in the brain.  

How to give a compliment – for small children 

Reward your child for the work they put in and their effort with compliments, but avoid 
rewarding results. Rewarding the work rather than results taps into the growth mindset 
concept, developed by the psychologist Carol Dweck. A growth mindset is the opposite of 
a fixed mindset. The latter mindset has been taught to most of us in many environments. 
Fixed mindset is when you state that you are born with a fixed IQ that cannot be improved 
through learning. For music it means that you either have the talent or you don’t. Growth 
mindset is when you are getting smarter and better at things by working at it. Your IQ can 
always improve and you are keen on being challenged. Being challenged is usually uninte-
resting to people with a fixed mindset, because they don’t see the point in trying since they 
cannot improve anyway. 

   Children naturally begin their life with a growth mindset. By rewarding their ef-
forts, for example by saying: “you are working so hard, good for you!” or “you’ve repeated 
this already eight times, you’re a big boy now!” the child feels confident and wants to be 
challenged into repeating even more times. This kind of language can really foster a positive 
attitude during practice time and encourage repetitions.  
  The key to repetitions is to make each repetition meaningful. Just repeating things 
badly is useless and encourages bad habits, like a bad posture. But if you can focus on so-
mething for each repetition and point out specific improvements to your child, your child 
will be happy to do more repeating and will gain a sense of ownership. A good idea is to 
write down in your notebook the words your teacher uses for praising something specific 
like: “your thumb is now grabbing brilliantly”, or “I loved that beautiful big tone you used 
on the G”. Basic things to look for are: steady feet, straight back and neck, relaxed arms 
and shoulders, round natural hands, and beautiful tone. Specific things will be told in your 
lessons and by writing them down, you will know what to look for when repeating a small 
section for improvement.  

Creating good practice habits – for teenagers 

Just like small children, teenagers also benefit from having a good routine. In a recent Uni-
versity study, at the University of Amsterdam, students that had regular study habits, i.e. 
studied at the same hours every day, did much better at their studies, than students with 
varied study habits, i.e. who studied at different times throughout the week.  
  Teenagers have a lot to do in this century. There is school, which for most teenagers 
is extremely draining. They have to do homework, practice and whatever sports and other 
social activities they might have, all take time and energy. It is no wonder most of them look 
like emotional zombie’s a great deal of the time.  
  Since time is limited for this age group, it is essential to plan practice in such a way, 
that they are using good energy and are not yet tired before they sit at their instrument. 
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Personally I would recommend teenagers to start practicing in the morning before school 
starts. Practicing your instrument in the morning has multiple benefits: 

• You start practicing with a fresh mind, which means, the practice is more likely to 
be meaningful and effective. 

• Morning practice can actually add more energy to your day, because music does so-
mething to your brain, like a massage, which makes you more alert and energetic. 
You are also stimulating your happy hormones! 

• You are warmed up for other activities, because your brain has been already fully 
used. 
Math, organic chemistry, and foreign languages seem easier and more fun. 

• Since you already did a morning practice, you might spontaneously go practice 
some more in the afternoon, to continue what you started in the morning. 

For teenagers it is also vital that they are sleeping enough and don’t do too many brain 
tiring activities aside from schoolwork, i.e.: watching TV, gaming and phone activities. 

Setting goals and planning your practice

It’s a good idea to set goals when practicing. For example, a book party, concert or an exam 
are all good ways to make sure practice gets done and goals are being met. Goals can also 
give your practice a bit of stress if you don’t know how to get from not knowing the piece 
at all, to playing it like a shining star in the sky. Therefore it’s important to know how to 
manage and plan all the small steps in between.  

  There are probably lots of things to cover from the lessons, so it’s a good start to 
have an adjustable list of all the teacher’s remarks. Having this list from the very start of 
lessons will help you to keep track of everything and change anything necessary. Remem-
ber that your teacher cannot cover everything at every lesson, so this list will help you to 
know what to watch for or focus on when you’re reviewing old pieces.  
  Sometimes teachers give tips that have never been in your routine of practice, like 
doing a short improvisation every day or record your own playing on a daily basis. All you 
do, is just add it to your list and give it at first a few minutes a day to practice. Computers 
or tablets are good for such adjustable lists, but if you prefer you can also print a list out 
each week or jot it down on paper. You could even make a nice big poster and use Velcro 
tape with signs like: “scales”, “arpeggio’s”, “improvisation”, “Bach Prelude and Fugue”. The 
key is to get organized. 
  Once you know what you’d like to get done in one week it’s important to prioritize. 
What’s more important? Making sure you’re ready for this week’s duet rehearsal or next 
year’s book party? It’s easy to go along with every moment’s inspiration, but dangerous to 
only do what each moment inspires you to do. Inspiration is the ignition of the fire, but the 
fire burns longer if we also use the heavy logs.  
  The next step is to plan what you practice on one day. There are obviously many 
ways to go about doing this, so here are a few guidelines: 

• Drink water or tea to increase concentration before practice. 
• Always warm-up your body before playing music. You can jump up and down f.e. 

with or without a skipping rope, rotate wrists, arms, shoulders…even your legs! 
• Start your practice with something that gives you joy. · Work on memory in the 

mornings. 
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• Brain work, like sight-reading should be done when you are fresh, not when 
you’re tired or have a headache. 

• Review easy things when you are getting tired. 
• Vary your practice. Boredom is the enemy of learning! 

  Begin with getting a recording of your piece and simply listen and read through 
the entire piece. If you’re a Suzuki student, you will already have been listening to the pie-
ce you’re learning for at least some months. Identify the time signature, key signature(s), 
title, composer, tempo markings, structure of the piece, basic articulations and pedaling. 
Designate how much time you’d like to spend today on the piece or how many measures 
you think you can learn today. Try to meet you goal for the day. As you are learning every 
day what goals work better for you, adjust your goals and jot them down for the next 
day in a notebook. Make sure that whatever you’ve memorized today has been repeated 
enough times (a minimum of seven times works usually), so it’s easier to come back to it 
the next day. Realize that you always forget a portion of what has been learned today and 
make sure to come back to everything you learned at every session until you feel confi-
dent to skip a day or lower the number of repetitions.  

Using imagery during practice with children 

Instead of talking about ‘mistakes’, you can make wrong notes more fun when using 
imagery. I came up with a story, that now is known as “the socks story” for some of my 
students: 

Imagine the piece you’re working on is like your room. You’d like to keep your room tidy, right? 
One day you’re coming home from an after school activity and you are very tired. You take off 
your socks and throw them on the floor. After dinner you go back to your room and look at 
your socks. You’re thinking: “I’m too tired to pick them up”. So you go to bed and sleep. The 
next morning, you wake up, you hurry to have breakfast, practice piano, get dressed and off to 
school. When you come back that day, you still have your socks on the floor, so you think, you 



might as well put today’s socks on top of them. This goes on and on for a week. How many pairs 
of socks do you have on the floor now? And after a week, another week like that is easy to add, 
right? How many socks do we have now? And do you feel like cleaning them up after two, three or 
6 months of socks on your floor? Tell me next week how many socks you have accumulated after 
that! Okay, so it would be smart to clean your socks… right from the beginning? On the first day? 
So now, it’s time to think of how we can clean our socks. Is it is a good idea to wash them (imagery 
for repetition) or should we just shove them under our bed quickly, so it seems like we’ve cleaned 
our room like mama asked (imagery for just running through a piece)?  

And to help children out with why they also forget what they learned yesterday, I like to 
talk about “the socks that stay in their drawers, even when the tornado runs through the 
house”: 
When you dream, something funny happens in your head. It’s as if a great strong wind, like a 
tornado, goes through your room at night and opens up your drawers. All your socks now fly 
around the air, mixed up. The next day, you wake up, and although you thought you had neatly 
put your socks away in their drawers, they are now on the floor. What to do? Well, you go and 
pick up your socks of course and put them in the drawers. This time solidifying it with a piece of 
tape, no two, no… How many pieces of tape shall we use to tighten up the drawers (imagery for 
repetition)? Over time, if you forget to put more tape on your drawers, what happens to the tape? 
It doesn’t stick so well anymore, so you will need to put new tape on, perhaps even take off the old 
tape (imagery for learning your piece from scratch). So we have to keep putting the tape on if 
we’d like our socks neatly in the drawer for the season of heavy winds right (imagery for however 
long you want to keep a piece in your repertoire)? 

How to review old pieces 

Parents often get the idea that reviewing old pieces simply means playing straight through 
pieces. This is a mistake. Although it can be good to play straight through pieces, it’s a pit-
fall to just rely on this strategy. Memorized music sits mostly in the subconscious. Mostly, 
which means, not everything. There are always parts, perhaps only one note, one measure, 
certain fingerings that are tricky to memorize. These parts need to be often more con-
sciously learned and have the habit to stay troublesome when a piece has been left inside 
the drawer or superficially memorized to begin with.  
  Another thing to watch for is that the playing straight through method tends to be 
boring, which often leads to an even poorer memory of the piece. This is because playing 
things through  doesn’t improve skill. And nobody likes it when things sound bad. Even small 
children are aware of this. Much more than the parents sometimes realize. It is thus more 
interesting to focus on a learning point in a pleasurable way (this does require some crea-
tivity on the part of the both the teacher and the parent) and see improvement after only 
five or ten minutes of practice than mindlessly repeating and seeing only how things are 
devolving. Beware that whatever you think of doing, it is only one focal point. Otherwise 
the child will not be able to succeed and s/he can quickly gets demotivated. Here are some 
examples: 

• Play your pieces with eyes closed (the mind sees and can follow both hands when 
you do that). Good for coordination and listening. 

• Put something on your head that doesn’t easily fall off (a small sturdy sack of rice 
i.e.). Good for posture and concentration. 

• Play your piece three times perfect, please specify what this entails (only for short 
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to medium length pieces). Often creates good focus. Make sure the child is ready 
and can succeed with this exercise. Don’t give something that cannot be successful 
without needing to be pushy. 

• Frequently work on one or a few specific spot(s) only for a week, without playing 
the piece through. 

• Focus on one technical skill (thumb high and soft, taking fingers, relaxed arms, soft 
shoulders, etc.) 
Focus on one musical skill (dynamics, phrasing, articulation, tempo, etc.) 

• Focus on artistry (character of the piece, timing, imagery and stories)  

In traditional teaching pieces are rarely reviewed, which leads to a shallow knowledge of 
your repertoire. Also, through review a piece can really grow to another level, especially 
when you are learning other, more difficult pieces. Review gives you a sense of achievement. 
Performing artists review their pieces regularly and perform them a multitude of times, 
before performing in an important concert. You will rarely hear a piece on stage at an 
important concert hall that hasn’t been performed somewhere else. In fact, it’s nerve 
wrecking to play a newly learned piece for the first time, so most performers 
tend to practice performing at less straining events.

Finding purpose in practice (tips and tricks) 
Even though routine is the most important factor for improving your playing and musical 
skills, it is equally important to vary your practice, so that you don’t get bored and lose a 
sense of purpose. Some things that helped me over time to keep me focused and engaged 
are: 

• Keeping a log journal of your practice. This journal can be done in any way you like. 
The idea is that you have a log you can check if you’ve reviewed everything you need 
to know by a certain date, and check if you haven’t done certain things in a while.  

• The log journal also helps when you’re logging the hours you practice daily. If you 
would like to set a goal, i.e. twelve hours of practice a week, you can schedule the 
hours according to how much time you have on certain days and divide it throug-
hout the week. Some days you might be practicing more than other days, still ma-
king the twelve hours mark at the end of the week. 

• Logging on a calendar, or a hundred-day practice sheet can be fun too, especially 
when adding some nice stickers. 

• Use a timer and/or stopwatch on pieces. For example if you have a lot of pieces 
to learn, you can set a timer to spend no more than thirty-minutes on review and 
another thirtyminutes on your new piece, perhaps ten-minutes on warming-up and 
lastly twentyminutes on sight-reading. It can give you a sense of achievement to 
have ticked all these timers off! Adjust timings to how much time you practice. 
Five-minute sessions on pieces can work wonders! 

• Using fun objects for repetition: beautiful gem stones, small rubber animals, Chi-
nese lucky paper stars.  

• 3-5-10 times perfect repetition. The shorter the section, the higher number of per-
fect repetition can be. This can make your practice very focused. 

• Marking tricky spots in your music with a small, brightly colored stickers or colo-
red pencils, so it stands out when you open your music. Only practicing these spots 
for a week with an adjustable number of repetitions. 
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European Suzuki Viola Gathering 2022 

February 18-20, 2022 
at the 

Vayamundo resort hotel in Ostend, Belgium.

Registration is now open! 

You may now register for the Workshop 
and 

reserve accommodation at Vayamundo for your family or group at

www.esvg.org

Early registration is strongly recommended to ensure your place at ESVG 2022.

ESVG, the European Suzuki Viola Gathering, 
is a wonderful opportunity for Suzuki violists and 

others who would like to know more about what is happening 
in the Suzuki viola community to meet, to play music, to discuss, to teach and to learn, 

all in the spirit of celebrating our mutual love for the viola in a 
welcoming, non-competitive environment.

Peter King, Administrator
esvg2022@gmail.com

www.esvg.org

• If you have a piece that has been solidly memorized, but needs work on a steady 
tempo, just practice it three times daily with a metronome at slow, medium and fast 
(as fast as is still comfortable and doesn’t create tightness).  

• Find different ways to repeat music that you find technically or musically difficult 
to learn and write down all the tips your teacher has. Make sure to actually do them 
too! 

WORDT VERVOLGD IN HET VOLGENDE NUMMER VAN DE KRANT

12







GITAARKAMP BAARN

Dat organiseren en plannen ons zo lastig gemaakt wordt, hadden we 2 jaar geleden 
nooit kunnen bedenken.

Dat geldt voor vele mensen en organisaties en dus ook voor ons als Suzukidocenten. 
Net als ‘Biezenmortel’ moest ook ‘Baarn’, het Suzuki Gitaar Ensemble Weekend, 
opnieuw uitgesteld worden. Tòch (of misschien wel juíst) hebben we heel veel zin in 
een heerlijk weekend muziek maken. Het is een prachtige plek midden in een ‘eigen’ 
stuk bos. Er mag gekampeerd worden en er zijn slaapmogelijkheden binnen.
Eventueel kan de overnachting thuis of elders geregeld worden. 

Er is nog veel onzeker, maar één ding is zeker: De kracht van een heel weekend samen 
muziek (en plezier) maken, zal lang doorwerken bij kinderen en ouders. Wij gaan ons 
uiterste best doen (weer) een hoogtepunt te creëren. Wie heeft het vertrouwen en 
gaat er mee? Wie houdt in elk geval de datum vrij in de agenda?
Het weekend is overigens vooralle niveau’s van boek 1 – boek 7.

In het volgende Suzuki Nieuws weten we zeker welke docenten er komen lesgeven en 
laten we dat uiteraard weten. Heb je andere vragen dan horen we die graag, want wie 
weet hebben we al een antwoord.
 
Drieëtte Reesinck, Suzuki gitaar docent
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SUZUKI ZOMER FLUIT FEEST

Op 3 juli 2021 organiseerden 4 docenten (Rieneke 
Weber, Cathrine de Mos-Starberg, Liduin Wachter 
en Gerda Thorn) een Suzuki Zomer Fluit Feest op 
het NDSM terrein in Amsterdam Noord. Eindelijk 
weer met elkaar een concert spelen. En wát een 
locatie!

Op de grote helling waar normaal gesproken enorme 
schepen te water worden gelaten stonden we met een 
groep van ongeveer 40 fluitisten te spelen. Met een 
geweldige uitzicht over het IJ en heel Amsterdam.
De heerlijke pannenkoeken uit de leuke gele foodtruck 
maakten het feest compleet.

Gerda Thorn, Suzuki fluitdocent
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ZOMERCONCERT IN AMERSFOORT
Marieke de Vos

Sinds enige tijd is Midden-Nederland enkele Suzukidocenten (in opleiding) rijker! Dat 
vraagt natuurlijk om kennismaking en samenwerking. Allereerst met violiste Anoek Bro-
kaar die een jaar geleden bij Johannes Lievaart is begonnen met de docentenopleiding viool. 
Het werd een samenwerking in brede zin. Haar dochters kwamen bij mij op vioolles, een 
beginnende leerling van Anoek sloot aan bij de klaples en de vader ervan bij de oudercursus. 
We besloten om voor de zomervakantie samen met Drieëtte Reesinck en haar gitaarleer-
lingen een concert in de open lucht te geven, bij de zonnewijzer in het gloednieuwe park 
Elizabeth Groen in Amersfoort. Mits het goed weer was en de situatie het toeliet vanwege 
corona. Het concert heeft gelukkig gewoon kunnen plaatsvinden, zonder paraplu’s, para-
sols en kapjes.

Anoek kwam met het idee om het concert te beginnen met een openbare klaples – kort 
maar krachtig, één kwartier – en had daarvoor een mooie flyer gemaakt. Ouders plakten 
die op de bomen en lantaarnpalen van het park. Nog voor we waren begonnen zat de stem-
ming er al goed in, iedereen was erg blij elkaar na corona weer te zien. 

Tijdens de klaples speelden Drieëtte en ik stukken uit boek 1 te midden van een grote kring 
van eigen leerlingen aangevuld met belangstellende kinderen en hun ouders, onder leiding 
van Anoek. Er druppelden steeds meer kinderen bij de kring, aangetrokken door het vro-
lijke klappen en de muziek. Het enthousiasme van iedereen werkte heel aanstekelijk.
Na het succes van de klaples speelden er gitaarleerlingen en vioolleerlingen, geen solo’s maar 
groepsstukken. De Kortjakjevariaties waren als vanouds het feestelijke slot van deze prille 
samenwerking. Zo konden we het moeilijke jaar met de vele online lessen toch heel gezellig 
afsluiten en de zomervakantie ingaan! 

Een volgende keer hoop ik nieuws te hebben over die andere nieuwe Suzukicollega… 

Marieke de Vos, Suzuki viooldocent
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Van 17-23 juli vond er een workshop plaats in het Strijkdomein in Den Haag, georganiseerd 
door Laura Keuzekamp.

Eerst de pré-Twinklers in het weekend, daarna vijf dagen lang alle andere leerlingen.

Ik was erg nieuwsgierig naar deze workshop, was er eigenlijk nog maar net achter dat we 
in Den Haag Suzuki-docenten hadden die ik nauwelijks kende, vond het natuurlijk een 
feest en getuigen van veel enthousiasme om in deze periode, waar menig Nederlander het 
land nauwelijks durfde te verlaten, een heuse workshop te organiseren, en verder was ik heel 
benieuwd hoe het zou zijn met (dacht ik toen) zó weinig kinderen; 6 in het weekend, 20 door 
de week.

De docenten waren naast Laura zelf, Jasmijn Raïs en Katrien de Munter (België) voor de 
vioollessen, en Anneke Raïs de Grave voor een heuse kunstklas

Elke ochtend begon met een tonalisatie-klas, waar iedereen, beginners, gevorderden en 
docenten aan meededen. En ja, ik was meteen verkocht! Laura liet de kinderen bijvoorbeeld 
een glimlach aan elkaar doorgeven, wat in het begin voor sommigen best moeilijk was. Je 
moet dan immers iemand, die je misschien helemaal niet kent, aankijken en daar dan nog 
naar glimlachen ook! Maar na een paar rondjes was het ijs bij iedereen helemaal gebroken 
en konden er ook ritmes en andere muzikale zaken doorgegeven worden, gevolgd door een 
extra mooi en enthousiast spel natuurlijk, en laat dat nou precies zijn waar tonalisatie over 
gaat; toonvorming, en dat kwam zo vroeg in de ochtend op dat pleintje in Den Haag al 
helemaal tot uitdrukking. 

Vervolgens waren er groepslessen, individuele lessen, Music Mind Game lessen en orkestspel. 
Een volledig programma met als hoogtepunt de lunch in de Paleistuinen, waar we gezamenlijk 
in een grote optocht naar toe liepen, met een bolderkar vol limonade, frisbee’s , springtouwen 
etc. Het was elke dag prachtig weer en gelukkig was Laura heel flexibel en werd de pauze 
steeds een beetje langer…

Op vrijdag bij het eindconcert, ook in die tuinen, werden de gezamenlijk gemaakte 
kunstwerken tentoongesteld. Ik heb het geluk er nu een van in mijn studio te hebben. Alle 
groepjes brachten ten gehore waar ze aan gewerkt hadden en ook de orkeststukken zorgden 

FEEST IN DEN HAAG! 
Monique Dowgwillo
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voor veel plezier en bewondering. Ieder kind kwam helemaal tot zijn recht en Laura had 
voor ieder ook nog een kleine verrassing, heel leuk. Vervolgens waren er tafels vol lekkers 
meegebracht en vaak zelf gemaakt door de ouders.

Napratend op het strand van Scheveningen was ik eigenlijk stomverbaasd over het feit dat 
het zo een volledige workshopervaring was geweest en dan ook nog een van de betere soort; 
geen moment was er een verschil te merken geweest, of er nu 20 of 200 kinderen waren; 
alle elementen waren gewoon volop aanwezig; nieuwe vrienden maken, binnen twee dagen 
een hechte gemeenschap vormen, samen lachen, praten, kleine verdrietjes en troosten, les 
hebben van een andere docent, nieuwe kinderen zien die dezelfde muziek spelen als jij, 
samen muziek maken, kortom, een enorme aanrader voor volgend jaar!

Monique Dowgwillo, Suzuki Viooldocent

VERSLAG VOOR DE SUZUKI WORKSHOP DEN HAAG 
Mischa Kuijvenhoven

Het was best leuk. Eerst kregen we een paar stukken opgestuurd (behalve groep A volgens 
mij, die ging daar gewoon stukken oefenen volgens mij) die we moesten oefenen. Toen we 
er eenmaal waren starten we de dag met allemaal opwarmingsdingen en zo en af en toe 
wat boek 1 stukken niet verder dan de Allegro van Suzuki (het was namelijk wel leuk voor 
de groep A-kinderen als zij ook konden meedoen). Dan gingen we leuk naar de Paleistuin 
en gingen we daar even lunchen. En de tijd viel de hele tijd uit (zeker door het zonnetje en 
omdat iedereen gewoon de hele tijd aan het spelen was). En op vrijdag, de grote dag ging 
elke groep (groep ABC, ik zat in groep C) zijn elke stukken spelen en daarna hadden we 
een buffet. Ik geef het een 9 omdat het enige nadeel is dat het heel lang rijden is en je al voor 
8:00 moet vertrekken (Als je er natuurlijk zo ver vandaan woont natuurlijk). Het begon 
namelijk om 9:15 en je wilt daar wel rond 9:00 zijn. Er was ook een moeder die altijd rond 
een kleine pauze limonade en koekjes uitdeelde. Tot zover.



GITALENTO
Drieëtte Reesinck

Eind 2020 begon het te borrelen….
Na zo’n 7 jaar Suzuki Gitaar in Amersfoort hebben we een fantastische groep jonge gitaristen. 
“Ze spelen zo mooi en het klinkt zo goed!” Dat horen we steeds vaker.

Natuurlijk komt dat voor een groot deel door de Talent Ontwikkelings Methode, 
die het Suzuki Onderwijs al was, vanaf het eerste moment dat Shinichi Suzuki zijn 
Moedertaalmethode voor zich zag.
Maar desondanks blijft het bijzonder. En juist dàt geeft stof tot nadenken.

Wat hebben deze kinderen nodig om zich nog beter te kunnen ontplooien tot volwaardige 
klassiek geschoolde musici? Voor veel andere instrumentgroepen worden er dikwijls festivals 
en activiteiten georganiseerd. Dat is echt fijn. Ook is er een ruime keus aan jeugdorkesten, 
altijd wel relatief dicht in de buurt. Gitaristen zie je niet vaak op jeugdmuziekkampen. 
Zij worden soms letterlijk niet gehoord en soms figuurlijk niet gezien. Podia die voor hen 
geschikt zijn, zijn echt anders dan die voor ‘luidere’ instrumenten. Mooiere instrumenten 
geven meer klank- en speelmogelijkheden, maar kleinere gitaren zijn nu bijna altijd 
‘startersinstrumenten’. Ook zouden er best wel meer composities geschreven mogen worden 
voor deze specifieke doelgroep: jonge gitaartalenten. 

Kortom: hoog tijd om de Jonge Gitarist met de Klassieke Gitaar meer in het zonnetje te 
zetten. Vanuit die gedachte ontstond Stichting Gitalento. Het logo, dat als vanzelf ontstond, 
vertelt het met symbolen:

1. Uiteraard de gitaar zelf, gesuggereerd door oa:

2. De groene zijkanten, als symbool voor gezonde groei èn als handen die de kinderen 
en tieners dragen. En de gele cirkel, als symbool voor:

3. Het klankgat, voor de klank waarnaar geluisterd wordt,

4. Het (zon)licht, dat bij gitaristen past en die ze verdienen,

5. De heelheid, door de omhulling van ouders en externe ondersteuners,

6. De verwijzing naar de oorsprong van de Suzukifilosofie, en tot slot

7. De ‘O’ die ook in de naam Gitalento zit en staat voor Ontwikkeling, Ontplooiing 
en Orkest.
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Foto Fred van den Broek

Tijdens het Zomerfeestconcert werd de naam bekend gemaakt aan alle kinderen en 
gezinnen. Zij kregen een button met het logo.

De week erop mochten zij spelen in het voorprogramma van een roofvogelshow onder de 
nieuwe naam. Dat werd een feestelijke afsluiting van het seizoen!

Direct na de zomer deden een aantal kinderen mee aan ‘Struinen in de Tuinen’, waarbij 
in 100 tuinen, in de hele stad, optredens verzorgd werden. Met dit concert behaalden zij 
zowaar de voorpagina van de weekkrant, zodat heel Amersfoort nu op de hoogte is van 
deze prachtige kiem, die de komende jaren met nog meer zorg omringd zal worden dan 
al gedaan werd. Hulde aan de ouders, oprichters en mensen die dit mogelijk maakten.  
Dank!

Drieëtte Reesinck, Suzuki gitaar docent
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12 SEPTEMBER 2021 KLASSIEK OP HET AMSTELVELD.
LIBERTANGO, ASTOR PIAZZOLLA

Met een potje gezonde stress en enthousiasme, fietsen Olivier en Fenna samen met hun 
moeders naar studio 150 Bethlehemkerk, de locatie waar dit jaar het festival voor “klassiek 
op het Amstelveld” zal plaatsvinden. 
Het is voor hun niet de eerste keer dat ze samenspelen maar wel de eerste keer op deze 
locatie. Aangekomen, worden ze met een grote glimlach opgevangen door Monique 
Dowgwillo, de viooldocent, en even later ook door Gerda Thorn, de dwarsfluitdocent. 
Nog even de laatste puntjes op de i, stemmen, controleren of alles nog wel netjes zit, en 
niet geheel onbelangrijk: aanmoedigende woorden en cadeautjes van de docenten. Tjonge 
wat spannend allemaal! Ik vraag me dan ook af wie er nu het meest gestrestst zijn, haha, of 
gewoon allemaal evenveel! Het was in ieder geval echt een geweldige ervaring.

De initiatiefneemster Tatiana Chevtchouk van Klassiek op het Amstelveld maakt het 
mogelijk om de jongere generatie een podium te bieden en hierdoor een link te leggen 
tussen de studentenwereld en de professionele wereld. 
En daar zijn wij haar enorm dankbaar voor, want als je gewoon thuis op je kamer zit te 
oefenen, meters aan het maken bent en dan samen komt om op te treden, dan ontstaat er 
iets, dan kom je los, dan komen de muzieknoten tot leven.
Optreden doet ze zoveel goeds! het avontuur om ergens naar toe te werken, zich goed voor 
te bereiden, deadlines te hebben, hun muzikaliteit verder te verdiepen, te ontwikkelen. 
Extra leuk is het dan ook om dat samen te mogen doen. 
Al met al een enorme leer ervaring en een goeie springplank voor latere optredens.

Volgend jaar viert “Klassiek op het Amstelveld” haar 10-jarige jubileum en nodigt iedereen 
van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Dus houdt hun website goed in de gaten. 
Ondertussen kun je nog nagenieten van deze editie via concerten gemist: https://www.
klassiekophetamstelveld.nl/.

Namens een enthousiaste Suzuki moeder Roosmarijn Pontus
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Een reisverslag van onze deelname aan de

LSG INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 
IN BRYANSTON

Afgelopen zomer zijn wij afgereisd naar Zuid-Engeland om mee te doen aan de summer 
school in Bryanston. Het was een onvergetelijke ervaring waar ik jullie graag meer over 
vertel.

Om te beginnen zal ik wat praktische informatie geven over de wie/wat/waar van 
deze workshop. De London Suzuki Group organiseert al 35 jaar een keer per jaar een 
zomerworkshop voor kinderen van 3-18 jaar. Normaal gesproken komen hier kinderen en 
leraren van over de hele wereld naar toe maar dit jaar was het internationale karakter door 
Corona om zeep geholpen. Vrijwel alle families uit het buitenland hadden afgezegd door 
de vele beperkingen en die het reizen naar het Verenigd Koninkrijk in deze tijd met zich 
meebrengt (quarantaineplicht, en een reeks heel dure tests af laten nemen, voor kinderen 
en volwassenen, ook voor volledig gevaccineerden, en heel veel documenten en verklaringen 
op orde brengen). Ons was het gelukkig gelukt en door deze omstandigheden waren wij 
omringt door vrijwel uitsluitend Engelse gezinnen en leraren, wat ook juist weer heel leuk 
en uniek voor ons was!

Aan het hoofd van de organisatie staat een groep vrouwen van tussen de 60 en 70 jaar, die 
deel uitmaakten van de eerste Suzukidocenten in Engeland, in de jaren ‘70 van de vorige 
eeuw. Onder de docenten bevonden zich ook oud Suzuki leerlingen die als kind bij deze 
mensen les hadden gehad, en nu als ouders met hun kinderen terugkwamen. Suzuki door 
en door!

Bryanston is gedurende het schooljaar een peperdure kostschool met uitgestrekt landgoed 
gelegen in het groene en glooiende Dorset, ongeveer twee uur ten zuidwesten van Londen. De 
London Suzuki group gebruikt deze prachtige locatie voor het organiseren van de summer 
school. Het is een enorm evenement, met in pre-corona tijden zo'n 500 deelnemers, dit jaar 
waren we met de helft. De locatie is sprookjesachtig; een waanzinnig landgoed, piekfijn 
onderhouden en met zeer toereikende faciliteiten. Behalve de slaapvertrekken, eetzaal, cafe, 
bar, leslokalen, theater- en concertzalen, hebben ze 40 tennisbanen, een binnenzwembad, 
een klimmuur, en een sporthal waar wij niet eens aan zijn toegekomen om uit te proberen. 
Er zijn ook paarden, cricket- en voetbalvelden en aan de rivier staat een boothuis met de 
volledige uitrusting om te roeien, maar dat was dit jaar gesloten. Er is een kerk, een kappel, 
een amphitheater. Het omliggende terrein, met bos, weilanden en heuvellandschap is zo 
groot dat je met de auto naar de poort moet, lopend duurt dat met kleine kinderen al gauw 
een uur. Een soort dorpje noemde mijn kinderen het terecht. 

De school

De slaapvertrekken liggen verspreid over meerdere gebouwen op het terrein. Wij hadden 
mazzel en waren ingedeeld in het majestueuze hoofdgebouw. De indeling van de hele 
school is typisch voor engelse boarding schools: de onderverdeling in houses met elk 
een common room met TV, biljarttafel, leunstoelen en banken etc, gedeelde badkamers, 
toiletten, een keukentje en een ruimte met wasmachine en droger. In ons house had elk 
gezin 1 ruime slaapkamer voor zichzelf, gelegen aan een lange gang. Groots en magnificent 



als het landgoed en landhuis ook is, de slaapkamers zijn tamelijk eenvoudig ingericht. Elk 
kind heeft 1 bed, 1 kledingkast en 1 bureau met stoel. Voor ons 2-jarige zoontje hadden we 
een campingbedje meegenomen en daardoor verbleef hij er die week gratis. Het was overal 
erg schoon en fris, en deed goed onderhouden aan (geen oude doorgeslapen matrassen 
en ook de douches zagen er keurig uit). Wij vonden het heel comfortabel en hadden niet 
meer luxe meer nodig gehad; we voelden ons erg op ons gemak en de meisjes sliepen er heel 
goed. Maar kennelijk zijn er mensen die aan het uiterlijk van de school (en het prijskaartje) 
verwachten dat ze in een soort 5 sterren resort terecht komen en daarom kregen wij vooraf 
een voorbereidende email met de waarschuwing “we zijn een school, geen hotel”. Alle 
bedden zijn 1 persoonsbedden, of er nou een ouder of een kind in slaapt, dus verwacht geen 
suite met privé badkamer. Neem ook zelf handdoeken mee, een nachtlampje, een adapter 
voor je stekkers, een wekker en dat soort dingen….

Op de begane grond van het hoofdgebouw lagen grote paleisachtige zalen die gebruikt 
werden voor lessen en bijeenkomsten. In de eetzaal werd ontbeten, lunch, afternoon tea en 
avondeten verzorgd en kon je op gezette tijden je tegoed doen aan de uitgebreide buffetten. 
Er was een ouderkamer, waar kinderen absoluut niet naar binnen mochten, en waar de hele 
dag koffie, thee, water en koek te krijgen was, en een cafe waar je tussendoor ook allerlei 
lekkers kon halen. ‘s Avonds kwamen we vaak de ouders van ‘onze gang’ tegen in de bar 
met een babyfoon om slapende kinderen in de gaten te houden, of tijdens de laatste warme 
zomerdagen op het terras. 

Erg leuk vonden wij ook de pop-up Suzuki winkel uit Bristol met een groot aanbod aan 
muziekboeken en allerlei muziek-parafernalia (grappige mokken, theedoeken, blocknotes, 
pennen, sleutelhangers, T-shirt en noem maar op…), waar je goed terecht kon voor souvenirs 
in te slaan voor thuis. Zo ook de vioolbouwer die er de hele week was en een eigen winkeltje 
had ingericht met violen, altviolen en cello’s, kinsteunen, schoudersteunen, hars, snaren, 
strijkstokken en koffers voor alle instrumenten in vele kleuren en maten. Ook kon je er 
kleine reparaties laten doen en bood hij een ‘overnight’ opnieuw beharen van je strijkstok 
aan. 

En dan was er nog een winkel van de school zelf, met benodigdheden die je makkelijk 
vergeet mee te nemen of kwijtraken, zoals tandenborstels, scheermesjes, douchegel en 
dergelijke. Werkelijk van alle gemakken voorzien!
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Lesprogramma

Alle kinderen krijgen voor aanvang een persoonlijk rooster aangeleverd, in een mooie map 
compleet met plattegrond, house rules en extra informatie over wat je waar kan vinden. 
De meeste kinderen hadden 4 a 5 lessen van 50 minuten op een dag, met 10 minuten 
tussen de lessen om van de ene locatie naar de andere te lopen. De rest van de tijd kan 
ieder besteden hoe die wil. Alle kinderen werden wel geacht naast hun lessen nog zelf te 
oefenen en er waren oefenruimtes beschikbaar op inschrijving. Tussen de middag waren 
er lunchconcerten waarbij de kinderen een solo speelden, op dezelfde manier als wij dat 
kennen. Op vrijdagavond en zaterdag werden de groepsstukken opgevoerd.

Behalve, groepsles en priveles hadden mijn dochters beide nog een eigen les met 
leeftijdsgenoten. Iulia was ingedeeld bij ‘musicianship’, een vak dat me aan CML deed 
denken zoals ik dat ken van Monique, met ritmes klappen, oefeningen op een xylofoon, 
liedjes zingen en allerlei soorten spelletjes. Aurora begon de dag met Dalcroze, een 
bewegingsleer op muziek, en vond dat heerlijk! Daarnaast hadden ze dagelijks een repetitie 
met een orkestje, bestaande uit een groep 1e, 2e, en 3e violen, cello’s, een piano en een 
contrabas. Voor het eerst meespelen in een orkest was voor mijn dochters het hoogtepunt 
van de week! Ze leerden nieuwe liedjes en voerden die op bij het afsluitende concert op 
vrijdagavond. Alle kinderen moesten in zwart en wit komen en het grote podium deed 
heel ‘echt’ aan. Het notenlezen en het niet laten afleiden door de anderen was een enorme 
uitdaging, maar ook heel enerverend voor ze. Een geweldige ervaring!

Het rooster gold voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag was er een 
verkort programma (alleen les in de ochtend), en waren er s middags excursies gepland, o.a. 
naar Stonehenge en naar het strand, voor wie dat wilde.

Extra activiteiten

Je hoeft je geen seconde te vervelen op Bryanston, sterker nog, iedereen was eigenlijk zo moe 
dat ze veel meer wilden doen dan ze konden. Er werd de hele dag door tennisles aangeboden, 
je kon gaan zwemmen of gebruik maken van het sportcentrum (met klimmuur, squash, 
korfbal, basketball, fitness en nog veel meer). Er was een kunstlokaal waar kinderen de 
hele week binnen konden lopen om te knutselen, schilderen, handwerken en zich mochten 
uitleven met een heleboel soorten materialen. Het werd begeleid door een kunstenares die 
erg aardig en toegankelijk was.
Op zaterdag waren er speurtochten georganiseerd over het terrein, een voor kleine kinderen 
en een voor grotere. 

Voor ouders was er ook een heleboel te doen en te leren. Zo werd er elke avond een 
lezing gehouden, bijvoorbeeld over Alexander technique om blessures te voorkomen en te 
behandelen, of de lezing “helping parents practise”. 

Wie eens iets heel nieuws wilde proberen kon zich inschrijven voor de cursussen bell ringing, 
altviool voor violisten, of contrabas voor cellisten, alles zonder bijbetaling. Daarnaast was er 
voor ouders de mogelijkheid mee te spelen in het ouder orkest onder leiding van cellodocente 
en componiste Emma Butterworth. Emma is een zeer gepassioneerd, getalenteerde maar 
gelukkig ook heel relaxte en sympathieke aanvoerder, wat voor nieuwelingen zoals ik erg 
prettig was! 

Wie het leuk vond om te zingen kon zich aansluiten bij Frazers top fun choir die elke dag 
samen kwamen en op woensdag was er een Mary Poppins sing along!



Elke middag was er tevens een play together voor kinderen, ouders, leraren, teacher trainers. 
Ik had nog nooit met zovelen tegelijk kortjakje gespeeld, en ik heb het nog nooit zo mooi 
gevonden! s’ Avonds werden er schitterende concerten door leraren gegeven van het niveau 
waar je graag een duur kaartje voor zou hebben gekocht in een concertgebouw.

Ouder begeleiding

Ik denk dat het goed is om te noemen dat, zeker als je voor het eerst in Bryanston komt 
en je kinderen nog niet zo behendig is met het Engels, de vuistregel dat je met 1 ouder per 
kind moet komen, niet overdreven is. Het terrein is erg groot en de lesruimtes liggen best 
verspreid. Zeker voor kleine kinderen die niet zelf op de tijd letten, nog niet hun rooster 
kunnen lezen of de weg kunnen vragen, is er eigenlijk constant iemand nodig die ze van 
en naar de lessen begeleidt en zelfs tijdens de lessen aanwezig is om te vertalen. Hopelijk 
zijn er volgend jaar weer meer Nederlandse en Vlaamse docenten en gezinnen die elkaar 
daarbij kunnen helpen, maar omdat dat nu niet het geval was ben ik zo veel mogelijk overal 
bij geweest, en had dat eigenlijk voor geen goud willen missen! Het kwam echter voor, als 
je zoals ik met meerdere kinderen meedoet, dat je op twee plekken tegelijk moet zijn als de 
roosters elkaar net kruisen. Gelukkig waren wij samen als gezin gekomen en konden we het 
wel zo uitvogelen dat er altijd een van ons bij de kinderen was. Maar ik heb ook een paar 
ouders rond zien hollen van t ene lokaal naar t andere omdat ze de een net weg brachten en 
tegelijkertijd de ander weer ergens moesten ophalen, dat werk… 

Overigens zag ik ook grootouders die mee waren gekomen om op babies, peuters en andere 
kleinkinderen die niet meededen aan de summer school te passen, zodat de ouders de 
begeleiding bij de lessen kon doen (zelfs voor veel Engelstalige kinderen was dat een veel 
voorkomende -Suzuki- gewoonte). Kortom; mijn advies is om afhankelijk van de leeftijd en 
beheersing van de Engelse taal van je kind(eren), als het kan samen met iemand te komen, 
dat maakt het allemaal net wat relaxter.

Waarom Bryanston?

Wat maakt Bryanston nou zo speciaal? Wellicht zullen mijn antwoorden op deze vraag ook 
gelden voor de vele andere fantastische workshops die er wereldwijd jaarlijks georganiseerd 
worden. Maar aangezien dit onze eerste keer was bij een workshop in het buitenland en 
van zo grote omvang, kan ik het moeilijk vergelijken. Wat ik hoop over te brengen is ons 
enthousiasme en de aanmoediging aan andere ouders om er ook eens heen te gaan. 

Het is allereerst gewoon heel erg leuk en heel Engels. De combinatie van heel groots 
en professioneel maar tegelijkertijd heel gemoedelijk en warm is denk ik niet perse zo 
vanzelfsprekend overal aanwezig. Het is een voelbare houding die wellicht hier uniek is. 
Iedereen was er welkom en alle mensen waren uiterst behulpzaam, vriendelijk, attent. 
Tegelijkertijd werd iedereen aangespoord het beste uit zichzelf te halen, te laten zien 
wat je kan. Ik heb nergens competitie of nijd ervaren. Mijn kinderen hebben zich geen 
seconde verveeld, hebben nieuwe vriendjes en vriendinnen gemaakt (geheel zonder taal 
welteverstaan!) van allerlei niveau en instrumenten en zich ongelooflijk vermaakt. Ze 
hebben er heel veel geleerd -niet per definitie alleen technische of muzikale verbeteringen 
maar bijvoorbeeld ook meer zelfvertrouwen en plezier te hebben in het spelen, dat denk 
ik een effect is van een week lang onderdeel te zijn van een groep die samen optrekt, en 
natuurlijk samen gezien en gehoord worden. Het werkte motiverend en verbroederend. 
Laat dat nou net zijn was we in door Corona allen erg lang hebben moeten missen en je 
begrijpt hoe waardevol het is!
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Daarnaast vond ik het als ouder heel leuk om kennis te maken met veel verschillende 
leertechnieken en aanpakken van de docenten en begeleiders. Zelfs als je heel erg blij bent 
(zoals ik!) met je eigen docent kan het heel verrassend zijn om je kind bij andere docenten 
op les mee te maken. Je kan ervan leren waar je kind goed op reageert, en waar niet. Juist 
dat verschil zie je thuis minder snel omdat je op zo'n andere plek van alles wat meekrijgt. 
Dat werpt soms nieuw licht op de zaak, verruimt je begrip en zet aan tot denken (althans 
bij mij). Soms valt er ineens een kwartje over wat je eigen docent ooit heeft gezegd, soms 
begrijp je dat iets een persoonlijke voorkeur is die een ander weer anders heeft. Het komt 
allemaal zo tot leven en er is ruimte voor heel veel verdieping.

De laatste dag werd de sfeer al een beetje zwaarmoedig, niet van heimwee naar huis maar 
van de donkere wolk van afscheid van elkaar moeten nemen die boven ons hing. Beloftes 
om volgend jaar terug te komen werden gesmeed, contactgegevens en uitnodigingen 
uitgewisseld. Het was hartverwarmend. Na het ontbijt vertrokken de meesten via de door 
de school verzorgde transfers naar het dichtstbijzijnde treinstation of een van de vliegvelden.

Een geheel verzorgde week zonder koken, boodschappen en opruimen, niets hoeven plannen 
of verzorgen en al je tijd en aandacht kunnen besteden aan samen zijn, muziek maken, leren 
en genieten: het was bij uitstek een enorme weldaad. Lopend door de gangen hoorde je uit 
alle hoeken en kieren muziek klinken! Boek 1 en boek 10 kwamen soms tegelijk op je af, en 
alles ertussen in. Het bruiste er van het leven, energie en toewijding door jong en oud. We 
vonden het echt fantastisch mee te hebben mogen maken.Wij hebben er enorm van genoten 
en hopen zeker volgend jaar terug te komen! Ik kan het jullie allen ten zeerste aanbevelen!

Batya Petrutoni, moeder van twee vioolspelende dochters, leerlingen van Monique Dowgwillo 
(Amsterdam)

Foto uit 2019, website LSG. 
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