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deadline voor het komende suzuki nieuws deadline voor het komende suzuki nieuws   
15 FEBRUARI 202215 FEBRUARI 2022

BOOKED! ROYAL ALBERT  
HALL FOR EASTER 2023

OP DE VOORPAGINA

Een tekening van Mischa naar aanleiding van de workshop in juli jongstleden in Den Haag Een tekening van Mischa naar aanleiding van de workshop in juli jongstleden in Den Haag 

en brief met tekening van Ludka geschreven voor de zomervakantie.en brief met tekening van Ludka geschreven voor de zomervakantie.
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VOORWOORD

Beste lezers,

Weer gaat een bewogen jaar ten einde, dat weer belast werd door alle corona-perikelen, 
ondanks vaccinaties… wanneer is alles weer ‘normaal’? Zal de workshop in Biezenmortel door 
kunnen gaan? Tot nu toe blijven we positief, want vorig jaar rond die tijd konden we ons al 
weer behoorlijk vrij bewegen en konden we allemaal mooie muziekprojecten op de been zetten! 
Laten we hopen dat we in het voorjaar weer onbezorgd bij elkaar kunnen komen. Je kunt je ook 
nu nog met ‘Early-bird’-korting opgeven, deze is verlengd tot 10 januari!

We wensen iedereen in Suzuki Nederland een fijne kerstperiode en een gezond en gelukkig 
jaar 2022, hopelijk weer vol mooie muziek!

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (ook namens de andere bestuursleden van de SVN)

Early Bird discounts until the 10 January 2022Early Bird discounts until the 10 January 2022 
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It began in 1998

In 1998 Gunilla Rönnberg contacted Dr. Haukur F. Hannesson, now Honorary President 
of the European Suzuki Association (ESA), with a proposal to develop the Suzuki Method™ 
for organ. Gunilla’s background as a trained Suzuki piano teacher since 10 years and trained 
organist gave her a firm basis to take on this task. 
The ISA and ESA gave Gunilla and Lars permission to run a test project for a year. In August 
1998 Gunilla started 12 organ students. Six of them were former Suzuki piano students age 
8-10, and six were beginners who age 5-6. By choosing this division in age of the initial student 
group, Gunilla could test the proposed teaching material at different levels from the beginning.

Development of organ technique for small children

In November 1998 the students had their first concert, and it was astonishing to see the 9 and 
10 years old former Suzuki piano students, now playing the organ in a very skilful way. The 
concert in January 1999 was recorded and Haukur F. Hannesson presented the recording to 
the International Suzuki Association’s Board of Directors together with a proposal for printed 
music and a progression of pieces from Book One to advanced organ music. In March 1999, 
the International Suzuki Association officially made the organ a Suzuki Method™ instrument 
and granted permission to Gunilla Rönnberg and Lars Hagström to develop the method for 
the organ. 
One of the biggest challenges was to find a good way for developing the progression of organ 
technique, tonalization and relaxation for small children. The coordination between hands 
and feet was an easier task to solve, with pedal melodies to develop the pedal technique and 
chords base notes in the pedals in manual pieces to develop coordination between hands and 
feet from the beginning. 
Gunilla has through the years continuously started new beginners on the organ to continually 
refine the teaching of organ technique. Furthermore, she has explored and developed playing 
technique for higher levels of playing. One of her main emphasis is to make students play with 
beautiful musical expression. Gunilla’s students have given a great number of concerts during 
the years Suzuki organ teaching has taken place. This has attracted attention and been much 
appreciated in Sweden and other countries.

HISTORY AND DEVELOPMENT OF THE 
SUZUKI METHOD™ FOR THE ORGAN 

The Suzuki Method™ for the organ was developed 
by the Swedish Suzuki teacher Gunilla Rönnberg 
and organist Lars Hagström. 
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Suzuki organ teacher training

Gunilla Rönnberg was appointed Suzuki Teacher Trainer on the organ by the European 
Suzuki Association in 2002. She has since then trained approximately 60 Suzuki organ 
teachers in Sweden at ESA Suzuki Teacher Training Levels 1 and 2 and has also given teacher 
training courses in the USA, in Chicago and Salt Lake City. 
Other places where Gunilla has had lectures in the Suzuki organ method is Minneapolis, 
Los Angeles, London, Turin, Copenhagen, Esbjerg, Cambridge, Sidney Oslo, Strasbourg and 
Brussels. 
As a result of Gunilla’s Suzuki organ teacher training in Sweden, organ has become a popular 
instrument for young children. Professional organists have been encouraged by their churches 
to train as Suzuki organ teachers and many are planning to do so or have already taken the first 
level teacher training course. Activities for children have also included summer music courses 
for Suzuki organ students. 
After 17 years of requests from organists all over the world on how to make it easier for them 
to take part in Teacher Training courses in the Suzuki Method™ for organ, Gunilla offers 
preliminary web education.  It consists of 115 pages of written material and 5 hours of videos.  
The education is divided in 5 episodes and covers all the knowledge for Level 1. In the videos, 
Gunilla shows and explains every step on how to teach and play all the pieces in Book 1 and 2 
in the Suzuki Organ School.  
This education covers all the knowledge that Gunilla has been teaching in the Teacher Training 
courses during many years.  It is very pedagogical and leads the teacher trainees step by step 
on how to play and teach, both concerning practical and theoretical knowledge.  This gives a 
complete preparation for all aspects of the Suzuki Method™ for organ.  The education exists 
both in English and in Swedish. 
After taking the web education the teacher trainees can take interactive web lessons for 
Gunilla and get coaching on their playing and teaching in preparation for the ESA Level 1 
Examination. Read more about the web teacher training education on the official website 
www.suzukiorgan.com  

Publication of Suzuki organ books and recordings

The continuing development of the Suzuki Organ School is led by the Organ Committee of 
the International Suzuki Association. The members of this committee are Gunilla Rönnberg, 
Chair, representing the European Suzuki Association (ESA), and Jeremy Chesman, 
representing the Suzuki Association of the Americas (SAA), and David Clark, representing 
the Pan Pacific Suzuki Association (PPSA).
Lars Hagström, Gunillá s co-worker in developing the method, and compiling the literature 
together, has a long experience of teaching organists. Therefor he has chosen the pieces in the 
literature for the higher levels of music. Lars Hagström has recorded all the music in book 
1-5, and the most of the pieces in book 6, where Gunilla has also recorded some of them. Lars 
began to record some pieces in books 7 and 8, but due to lack of time, Jeremy Chesman at the 
Missouri State University recorded most of the pieces in books 7 and 8. 
Volumes 1 - 8 of the Suzuki Organ School have been published by Alfred Publishing Co. Inc. 
in the United States. Alfred Publishing is the publisher of Suzuki Method™ core materials for 
all instruments. 
This series is the first classical organ method for children and is part of the worldwide Suzuki 
Method of teaching. Recordings of the pieces all Volumes are also available. 
To order the books with CDs from Alfred Music, all customers have to do is search for “Suzuki 
Organ School” on the web site www.alfred.com  
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ISBN-numbers

Suzuki Organ School, volume 1 with CD: 
ISBN 10: 1-4706-4015-5 and ISBN 13: 978-1-4706-4015-6 
Suzuki Organ School, volume 2 with CD: 
ISBN 10: 1-4706-4016-3 and ISBN 13: 978-1-4706-4016-3 
Suzuki Organ School, volume 3 with CD: 
ISBN 10: 1-4706-4017-1 and ISBN 13: 978-1-4706-4017-0 
Suzuki Organ School, volume 4 with CD: 
ISBN 10: 1-4706-4018-X and ISBN 13: 978-1-4706-4018-7 
Suzuki Organ School, volume 5 with CD: 
ISBN 10: 1-4706-4019-8 and ISBN 13: 978-1-4706-4019-4 
Suzuki Organ School, volume 6 with CD: 
ISBN 10: 1-4706-4020-1 and ISBN 13: 978-1-4706-4020-0 
Suzuki Organ School, volume 7 with CD: 
ISBN 10: 1-4706-4021-X and ISBN 13: 978-1-4706-4021-7 
Suzuki Organ School, volume 8 with CD: 
ISBN 10: 1-4706-4022-8 and ISBN 13: 978-1-4706-4022-4

Teacher Training Courses in Sweden 
Gunilla Rönnberg

Magnus (6 jr) leerling van Gerda 
Thorn (Suzuki fluitdocente, 
Amsterdam) die een geweldige 
tekening heeft gemaakt van een 
gebouw met etages en daardoor 
veel beter de logica begrijpt van 
wanneer de kleppen omhoog/
omlaag moeten voor een hogere/
lagere toon.
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ON PRACTICING (AND OTHER RELATING MATTERS)
Jana Neplechovitsj 

VERVOLG uit Suzuki Nieuws nummer 37-1 

Performance practice

For many people performing can be a huge motivator for practice. The reasons for this can 
be very different, from not wanting to lose face to showing your skills, but also more artistic 
reasons, like enjoying to express yourself and sharing beautiful music with others. Performance 
is an art and some musicians can be wonderful in the studio, but disastrous on stage. Practicing 
performing is a good idea. But how do you imitate the environment of a stage? Here are some 
ideas: 

• Practice performing for family and friends. It’s good to build up the performance 
practice by adding one more person at a time. Start with your badly hearing granny, 
then add your unmusical cousin, until the room is packed with people! You can either 
schedule your performances, or do them on the fly. 

• Record your pieces and send them to someone whose opinion you value. Recording 
is terribly difficult. Every note that is wrong, you can hear back when you’re playing 
the recording back. Recordings don’t lie, so you’ll be able to hear everything. Because 
recording is so hard, once you’ve gone through this recording process, performing can 
become a lot easier! 

• Perform first in smaller venues and then move on to the big one. If you are doing a 
big performance, say at the Royal Albert Hall or at the Concertgebouw, first of all, 
congratulations on your chance in a lifetime! Now look for small churches, community 
centers, studio concerts, and so on to practice your nerves.  

• Remember: every performance teaches you where you weaknesses are (some that you 
didn’t even know about) and are wonderful learning opportunities.  

• Be sure to record yourself at each performance and listen back to them a few days later 
(after the glow has past) with a pencil and your music handy to mark anything you’d 
like to change and or remember. 

How much parent involvement is needed during practice?

As you might expect, parent involvement changes as the child grows and becomes more 
independent and mature. The role of a parent can also be different between each unique 
parentchild duo. Ideally, the parent supports the child’s practice in such a way, that the child is 
nurtured into independent practice as s/he matures. The parent’s support depends on a great 
deal of factors: 

• How well the child listens and accepts their parent as a practice partner. 
• The relational dynamics between parent and child. 

How much musical knowledge a parent has and/or is willing to learn in order to help 
their child. 

• The parent’s understanding of the learning process. 
• The parent’s organizational talent and time limitations. · The child’s character and 

maturity. 
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This list can go on and on, but this gives a general idea of the complexity of this topic. However 
complex it is, there are still some general remarks that can be made about parent involvement. 
Each parent can decide for themselves in cooperation with their teacher, how much their 
support is needed at each stage of growth. Some involvement is always needed, even when 
they’re almost ready to go to university.  

Early stages (young children): 

This is the most intense stage. Ideally the parent creates a daily practice routine, plans what 
to practice, watches closely how their child learns and tries to make practice interesting and 
focused.  

• Practice earlier rather than later in the day. 
• Have certain routines in the practice, (so the child knows what to expect) and also 

variation, (in order to keep practice interesting). 
• Some children need lots of props during practice, i.e.: animals that are applauding their 

efforts, little rewards that keep them going. Watch out for overloading on rewards, 
keeping in mind that the true reward is when a child has mastered a skill. 

• Be positive and give specific compliments with reasonable goals, ie.: “I am so impressed 
with your efforts today. You have tried to master this tricky spot over and over again. I 
am convinced that if we keep doing that you will know that spot in a few days”.  

More mature children: 

Start getting your child to be more independent. This can be done by discussing when to 
practice, perhaps planning out the practice for the entire week together. Discussing the 
specifics of practice needs to become an ongoing conversation, without it turning negative. 

• Once the child knows the basics of reading music and can work on it independently, 
it can be good to ask the child to set a timer for reading every day. This way, the child 
knows what is expected, but can work on their own. The teacher than can give tips in 
the lesson on how to improve on reading and occasionally ask the parent to help with 
anything specific i.e.: holding a book over the hands, so the child can only look up 
when reading and not at their hands. 
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• Divide practice into with parent and without the parent. Be sure to give specific tips 
on how to tackle things in the beginning. 

Pre-Teenagers and teenagers: 

By this time your child may be fully independent in their practice, but still needing your 
support in other ways. Teenagers can be turbulent and have a lot going on in their lives, so the 
support needed may not at all be musical. Some musical things that can be beneficial to the 
practice are: 

• Going to concerts regularly (every month or two). This can really boost the practice, 
especially when s/he is playing at an intermediate or advanced level.  

• Sit and listen to something s/he’s preparing for a lesson or an upcoming performance. 
Be positive, give specific compliments, tell your child if the music touched you. 

• Help with organizing their lives in general. Teenagers are notorious for forgetting and 
being disorganized. Discuss for example what works for them and what doesn’t. Help 
them find new ways.

Musical practice tips 

Some things every aspiring musician should do during practice: 

1. Improvise! Maybe you think you can’t improvise, but I already know that this is not 
true. You can even improvise on two chords, two notes, even one note can be enough. 
Ask your teacher to help you if you need some guidelines. Improvising is a way to 
connect with your instrument, getting to know it better. Try out something you’ve 
always wanted to know about (i.e. play all the 88 keys while holding the pedal down, 
playing only black keys for a more oriental sound, just playing any note one after the 
other…).  

2. When learning a new piece, go slowly and repeat small sections at least seven times. 
It is especially important at this stage to focus on fingerings, articulation and correct 
repetitions. First impressions are hard to erase. 

3. Make up your own exercises when learning difficult passages. This can be super fun 
and is very useful when you’re trying to figure out what works for a certain passage.  

4. Speed up only when you’ve memorized your piece head till toe. Your piece should at 
this stage only be played in slow to medium tempo.  

5. Use your metronome. Metronomes are your best friend and your cheapest piano 
teacher. There are two ways to use your metronome: 1) to steady your tempo, especially 
if you tend to fluctuate 2) to gradually speed up. Fast pieces, once memorized in slow 
tempo should be often practiced with a metronome to gain steadiness and gradually 
letting your muscles get used to fast tempi. It’s important not to get too fast too soon, 
or you will not be able to play with relaxed muscles and your performance will not be 
comfortable. We generally tense up ten to twenty percent more when we perform.  

6. Work on memory repeatedly. Learning music is not the same as learning facts. You 
can forget a fact, but you don’t have your phone on stage to look up your missed note, 
or (unless you can travel through time) you cannot unfortunately rewind a performance 
and start from the beginning of the piece again. 

7. Practice musically. At every stage of practice you should be thinking about the 
phrasing, the articulation, mood and character of the piece. Don’t practice uninvolved. 

8. Practice with focus. Try to always think what your aim is while practicing. Is it to 
improve your memory? To make clear phrasings? Be aware of your aims when 
practicing. You will enjoy your practice much more this way. 
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9. Analyze your music. Whatever you know about harmonic analysis will help. Write it 
down in your music. This kind of work helps your memory a great deal and is a great 
back-up on stage when you are attacked by nerves. Your muscle memory might fail 
you, but you’ll still have your analytical memory. 

10. Practice away from your instrument. When you are on your way to your lesson 
(perhaps on the bus, tram or train) you can mentally think of your piece. Practicing 
with the score in front of you and mentally going over the piece can have a big impact 
on your playing.   

How many hours should you practice? 

There are many rules of thumb that can be used to determine how many hours a child, 
young adult, student or adult should practice. In my studio I ask my students to practice 
daily, for I believe routine should take priority over time. If you practice daily and your 
practice is slowly becoming of more and more quality, then quantity should follow as well.  
 
The amount varies from person to person and depends on many factors: 

• Concentration (young children sometimes can only concentrate no more than 5-20 
minutes at a time). Do multiple practices daily if concentration is short. 

• Mindset (easily distracted or hyper focused and everything in between) 
• Character (perfectionist, sloppy, immature, creative, dreamy) 
• Parent – child relationship (arguments, lots of hugs, crying, tension, need for affection) 
• Ability and disability (being able to do certain tasks is absolutely wonderful. Compare 

this to a disabled child, who needs a lot more support) 

This is just to name a few factors. The chart below can give some clarity of a general deve-
lopment in children relating their hours of practice to their progression through the Suzuki 
books. This chart is made for violin students, but piano students follow the same pattern 
grosso modo. 
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Why teachers need to practice

Teachers are role models for their students. Practice must be something a teacher experiences 

to be able to talk about it to their students. If a teacher is not practicing on a daily basis, the 
students sense a lack of energy and perhaps even enthusiasm. 

Conclusion 

Practice does not make perfect. By practicing you gradually grow and evolve and learn Lots 
of things about yourself and music along the way. It’s a wonderful adventure and hard to stop 
once you’ve started. Practicing an instrument can be an incredibly rewarding experience if 
done thoughtfully and ideally on a daily basis. You may not become a concert pianist, but you 
may have a lifelong love for music and learning, which perhaps is even better!  

Dit najaar heeft een heel aantal fluitdocenten weer een Suzuki examen gedaan:

Iedereen van harte gefeliciteerd!

Rieneke Weber, level 4

Liduin Wachter, level 3

Adeline Salles, level 2

Op naar het volgende!  
Succes met het vervolg!

En we hebben er weer twee volledig 
gediplomeerde fluitdocenten bij:

Gerda Thorn, level 5  

en  

Cathrine de Mos-
Starberg, level 5

Geniet van jullie welverdiende 
diploma! Proficiat!

PS: Wie examen gedaan heeft of docenten opgeleid heeft: stuur a.u.b. de redactie (liesbeth@
violeren.nl) even een mailtje, dan kan er een felicitatie in het Suzuki Nieuws geplaatst worden.
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Op zaterdag 9 oktober hadden de Suzuki dwarsfluitdocenten Gerda Thorn, Liduin Wachter, 
Cathrine de Mos-Starberg, Rieneke Weber en Liesbeth van der Blom een workshop 
georganiseerd voor hun leerlingen. De Workshop vond plaats in Kunstencentrum “De Nieuwe 
Vaart” in Maarssen. 
De leerlingen waren in twee groepen verdeeld: in de ochtend kwamen de Basisschoolleerlingen 
en de middag was bestemd voor de Middelbare School leerlingen.
Ook was er weer de traditionele bakwedstrijd “Heel Suzuki Bakt.” Iedereen had enorm zijn 
of haar best gedaan. Het was dan ook ontzettend leuk om de leerlingen met hun prachtige en 
heerlijke creaties binnen te zien komen.  
Zowel de ochtend- als de middaggroep begon met een Play-in. Niet alleen fluitend maar ook 
dansend op vrolijke muziek werden alle spieren opgewarmd voor een ochtend of een middag 
fijn met elkaar musiceren. Naast mooie stukken van het Suzuki fluitrepertoire, werd er ook 
geoefend op  mooie samenspelstukken van blad. Na de groepslessen ging een deskundige jury 
overleggen wie de winnaar van de bakwedstrijd was. Dat zal niet gemakkelijk geweest zijn. 
Het zag er allemaal zo mooi en lekker uit! Maar er moest toch een winnaar gekozen worden, 
en in de eerste groep werd dat Josie Cietak. Zij had het begin van het Menuet van Gluck in 
muzieknoten gebakken. Erg leuk bedacht! In de tweede groep wonnen Kirsten Keet en Sanne 
Ganzinga. Zij hadden een grote muzieknoot gebakken. Heerlijk met marsepein! 
Na de pauze met koffie, thee en limonade volgde het afsluitende concert. Erg leuk met familie 
en vrienden erbij! 
Het was een fantastische dag! Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet! Heel fijn om weer mee 
te doen met de Suzuki Fluitcollega’s en alle leerlingen! Heel graag tot de volgende keer weer!

Hartelijke groeten van Liesbeth.

VERSLAG SUZUKI DWARSFLUIT WORKSHOP IN 
MAARSSEN OP ZATERDAG 9 OKTOBER 2021
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Het ligt alweer even achter ons. Van 22-27 augustus mochten 
onze jongens weer heerlijk spelen in de Alpen. Het was echt 
een feestje na zo’n lange tijd Lock down! Een vol en intensief 
programma, maar dat kon de pret niet drukken. Juist het 
samen zijn met andere jongeren vanuit verschillende landen 
die dezelfde taal spreken: de taal van de muziek, docenten 
die zich 200% geven, en het gevarieerde programma, maakte 
dat de dagen voorbijvlogen en de jongens na het slotconcert 
eenduidig riepen: “Volgend jaar weer!”
Wat was er allemaal te doen? 
Elke ochtend begonnen ze met body percussie, een goede 
opwarming van de dag om het ritme te voelen en te spelen, 
één met je lichaam zijn, en aangezien je instrument een deel 
van je wordt als je speelt, hielp dit natuurlijk enorm. 
Tijdens de dag werd er ook ontzettend goed gelet op 
houding. Wat doet een goede houding met de klank? 
Waar gaat de energie naartoe als je speelt? Al met al een 
bewustwording van je eigen lichaam en je spel.
Na de bodypercussie ging iedereen zijn persoonlijke 
programma afwerken. Voor Sebastian, die piano speelt, 
waren dat voornamelijk privélessen waarbij er werd gewerkt 
aan tevoren bepaalde begeleidings-, quatre-mains- & 
kamermuziekstukken. Voor Olivier en Nicolas, die viool 
spelen, werden er groepslessen gegeven uit het Suzuki 
repertoire en individuele lessen voor het stuk waar ze 
persoonlijk mee aan de slag wilden.
Na een heerlijke lunch ergens op een alpenweitje of gewoon 
heerlijk bij het zwembad werd het programma weer 
vervolgt. Sebastian begeleide een groepje jonge spelers en 
werkte met zijn docent aan zijn solo stuk. Olivier en Nicolas 
gingen weer een uur aan de slag met het Suzukirepertoire 
en aansluitend daaraan speelde ze in een orkest.
Al dat harde werk was natuurlijk niet voor niets! Elke dag 
waren er soloconcerten tijdens de lunch, waar ze voor waren 
ingedeeld. En op donderdagavond waren de body percussie 
en de orkeststukken aan de beurt. Op vrijdag tijdens het 
slotconcert werden alle Suzukistukken, waar zo goed op 
was gestudeerd, voorgedragen met als sluitstuk natuurlijk 
alle varianten van kortjakje.
Ondanks dat we het gevoel hebben dat het alweer zo ver 
achter ons ligt, resoneert het nog na in het spel van de 
kinderen, in klank, in houding…. Ze zijn in zo’n korte 
tijd zo vooruitgegaan. En wat het mooie is, ze zijn super 

MUZIEKSTAGE IN LES CARROZ D’ARACHES, 
HAUTE-SAVOIE 2021
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gemotiveerd! Ze gaan echt met plezier naar hun privéles en oefenen uit zichzelf omdat zij dat 
willen en niet omdat het ze wordt opgelegd. Dat is toch het mooiste cadeau wat ouders en 
kinderen elkaar kunnen geven!
En Ja, we gaan zeker weer naar de Alpen deze zomer, maar hopelijk eerst naar Biezenmortel, 
een weekend lang muziek in eigen land.

Familie Pontus

Jean Becker (1833-1884) was een bekend Duits violist uit Mannheim. Hij leerde eerst bij zijn 
vader viool, later studeerde hij bij Hugo Hillebrandt en Aloys Kettenus die hij als concertmeester 
van het Nationaltheater Mannheim op 21-jarige leeftijd opvolgde. Vanaf 1859 maakte hij als 
vioolvirtuoos carrière en ging op concerttournee naar London, Leipzig, Dresden, Kassel, Sint 
Petersburg en Florence. Hij kreeg zelfs de bijnaam “de Duitse Paganini”. Hij blinkte uit in 
de uitvoeringen van de beroemde vioolconcerten van Beethoven en van Mendelssohn. Ook 
kamermuziek van zijn leeftijdgenoot Johannes Brahms stonden op zijn muzikale menu en 
hij gaf ook concerten met Clara Schumann. In Florence richtte hij in 1865 het Quartetto 
Fiorentino met Enrico Masi, Louigi Chiostri en Friedrich Hilpert (vanaf 1875 Louis Spitzer-
Hegyesi) op. Dit ensemble richtte zich als een van de eerste beroepsensembles op uitsluitend 
uitvoering van kwartetmuziek en zette standaarden op gebied van uitvoeringspraktijk en 
repertoire. Antonín Dvořák schreef zijn tiende strijkkwartet Opus 51 in Es groot in 1879 
speciaal voor dit ensemble. Beckers 3 kinderen werden ook beroepsmusici en op een gegeven 
moment maakten ze allen ook deel uit van het Quartetto Fiorentino.

   Als componist schreef Becker vooral kleinere werken, vaak in de traditionele dansvormen, 
waar ‘onze’ Becker Gavotte uit vioolboek 3 een goed voorbeeld van is. Op dit moment vind 
je online op de Petrucci Music Library (IMSLP, zie www.imslp.org) een 10-tal werken van 
Becker, onder andere een Bolero voor viool en piano, die Becker voor zijn kwartetgenoot 
Chiostri schreef, een 3-delig concert voor viool en piano, een korte improvisatie voor viool 
en piano (1.Romance / 2.Humoresque / 3. Ein Traum / 4.Rondino),  3 salonstukken (1. La 
veille des noces / 2. La brise du printemps / 3. Une caprice) en een (wel grappig) drinklied voor 
vrijgezellen met de ondubbelzinnige titel “Bier her!”. Een aantal van de genoemde stukken is 
behoorlijk virtuoos met moeilijke dubbelgrepen en heel hoog positiespel, maar het zijn mooie 
stukken. “Onze” Gavotte bevat trouwens in de editie, die ik op de Petrucci website vond heel 
veel dubbelgrepen, als gevordere versie naast te normale dus goed te gebruiken als je leerlingen 
van hoger spelniveau het stuk wilt laten herhalen met wat nieuwe “bite” erin! De 2e Gavotte 
(uit dezelfde uitgave waar ‘onze’ Gavotte in staat) is echt van hoog speltechnisch niveau. Als je 

JEAN BECKER 
componist van de Gavotte in viool  
en altvioolboek 3
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dubbelgrepen met leerlingen wilt oefenen, is het een ware uitdaging, maar wel voor boek 10 
buiten boek leerlingen. Omdat het eigenlijk bijna uitsluitend uit dubbelgrepen bestaat zou je 
het hele stuk echter ook heel goed op kunnen splitsen voor eerste en tweede viool. Dat ga ik 
binnenkort maar eens met leerlingen proberen en ondertussen houd ik mijn eigen positie- en 
dubbelgrepenspel soepel met de ‘originele’ versie!

   Ik ben zelf groot fan van strijkensemble-versies van onze Suzuki repertoire stukken en ik 
gebruik dan ook voor boek 1 en 2 met veel liefde het prachtige “My Triobook” van Kerstin 
Wartberg voor samenspel training (voorradig in de Suzukiwinkel: bestellen@suzukimuziek.
nl). Maar helaas bestaat er geen trioboek voor boek 3 en hoger, dus ben ik zelf aan het arrangeren 
gegaan. Ik heb nu een driestemmige versie van Becker Gavotte gemaakt, met twee violen en 
altviool, die ik graag deel met wie hem wil hebben. De derde stem is met een druk op de knop 
ook om te zetten naar cello, voor wie wil en uiteraard ook voor 3 violen. Wie interesse heeft, 
stuur me gerust een mailtje (liesbeth@violeren.nl), dan stuur ik de gewenste bezetting op.
Hier een klein voorproefje!

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht, 
Suzuki (alt)viooldocent en 
Children’s Music Laboratory, Den Haag

Gavotte

Allegro moderato

Becker, Jean (1833-1884)



C o l o f o n
Suzuki NieuwsSuzuki Nieuws  is het blad voor leden en donateurs van de Suzuki Vereniging Nederland 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 (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).  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 Het Suzuki Nieuws verschijnt 1x per kwartaal (maart, juni, september en december). Kopij 
insturen als Word-document naar insturen als Word-document naar liesbeth@violeren.nlliesbeth@violeren.nl of naar adres: of naar adres:
   L.M. Bloemsaat-Voerknecht   L.M. Bloemsaat-Voerknecht
   Plein 19C   Plein 19C
   2511 CS Den Haag   2511 CS Den Haag
Foto’s en tekeningen als originele bestanden of gescand: 100% en 300 dpi.Foto’s en tekeningen als originele bestanden of gescand: 100% en 300 dpi.
Deadlines Suzuki Nieuws:  Deadlines Suzuki Nieuws:  
Herfstnummer:   15 augustusHerfstnummer:   15 augustus
Winternummer:   15 novemberWinternummer:   15 november
Voorjaarsnummer:  15 februariVoorjaarsnummer:  15 februari
Zomernummer:   15 meiZomernummer:   15 mei
Redactie: Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (liesbeth@violeren.nl)Redactie: Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (liesbeth@violeren.nl)
Grafische vormgeving: Zbigniew Dowgwillo (dowgwillo@gmail.com)Grafische vormgeving: Zbigniew Dowgwillo (dowgwillo@gmail.com)

LidmaatschapLidmaatschap
De SVN kent verschillende categorieën leden:De SVN kent verschillende categorieën leden:
A        volledig gediplomeerde Suzuki-docenten (ESA level 5)A        volledig gediplomeerde Suzuki-docenten (ESA level 5)
B1       Suzuki-docenten met ESA level 3 of 4B1       Suzuki-docenten met ESA level 3 of 4
B2       Suzuki-docenten met ESA level 1 of 2B2       Suzuki-docenten met ESA level 1 of 2
B3       docenten in opleiding voor ESA level 1, en andere muziekdocenten.B3       docenten in opleiding voor ESA level 1, en andere muziekdocenten.
C         Suzuki-leerlingen en hun ouders en andere belangstellendenC         Suzuki-leerlingen en hun ouders en andere belangstellenden
Zij die de vereniging financieel willen ondersteunen kunnen donateur worden Zij die de vereniging financieel willen ondersteunen kunnen donateur worden 
(minimumdonatie € 15,00 per jaar)(minimumdonatie € 15,00 per jaar)

LedenkortingenLedenkortingen
Leden ontvangen korting op :Leden ontvangen korting op :
• deelname aan SVN-workshops en andere evenementen• deelname aan SVN-workshops en andere evenementen
• aankopen in de SVN-winkel (Suzuki-CD’s, boeken etc.)• aankopen in de SVN-winkel (Suzuki-CD’s, boeken etc.)

Contributie, aanmelding en opzeggingContributie, aanmelding en opzegging
De contributie bedraagt voor A- en B- leden € 40,00 per jaar, voor C-leden € 15,00.  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 Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Nieuwe leden en donateurs kunnen zich 
aanmelden via www.suzukimuziek.nl (doorklikken naar Vereniging, Lidmaatschap) of via een mail aanmelden via www.suzukimuziek.nl (doorklikken naar Vereniging, Lidmaatschap) of via een mail 
aan secretaris@suzukimuziek.nl. Aanmelding geldt tot wederopzegging en per geheel boekjaar  aan 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 (1 augustus tot 31 juli); een eventuele opzegging dient tenminste 1 maand voor het einde van een 
boekjaar te geschieden via een mail aan secretaris@suzukimuziek.nl.boekjaar te geschieden via een mail aan secretaris@suzukimuziek.nl.

BestuurBestuur
VoorzitterVoorzitter  Karen Lavie  Karen Lavie
   tel. 023-5767656   tel. 023-5767656
   voorzitter@suzukimuziek.nl   voorzitter@suzukimuziek.nl
SecretarisSecretaris   Jaap Delver   Jaap Delver
   tel. 0346-262800   tel. 0346-262800
   secretaris@suzukimuziek.nl   secretaris@suzukimuziek.nl
PenningmeesterPenningmeester  Martin Loose  Martin Loose
   tel. 070-4400159    tel. 070-4400159 
   penningmeester@suzukimuziek.nl   penningmeester@suzukimuziek.nl
LidLid   Monique Dowgwillo   Monique Dowgwillo
   tel. 0626062982   tel. 0626062982
   monique@suzukimuziek.nl   monique@suzukimuziek.nl
LidLid   Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht   Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
   tel. 070-4271412   tel. 070-4271412
   liesbeth@suzukimuziek.nl    liesbeth@suzukimuziek.nl 
LidLid   Gerda Thorn   Gerda Thorn
   gerda@suzukimuziek.nl      gerda@suzukimuziek.nl   
LidLid   Thekla Heuberger   Thekla Heuberger
   thekla@suzukimuziek.nl   thekla@suzukimuziek.nl

deadline voor het komende suzuki nieuws deadline voor het komende suzuki nieuws   
15 FEBRUARI 202215 FEBRUARI 2022


