Suzuki Workshop
Biezenmortel (NL)

Het docententeam
Viool:

22 april – 24 april 2022

Juan Carlos Navarro (Spanje)
Wilfried van Gorp (België)
Johannes Lievaart (Nederland)

Fluit:

Marco Messina (Italië)
Margrét Stefánsdóttir (IJsland)

Blokfluit:

Nancy Daly (Engeland)
Jaap Delver (Nederland)

Cello:

Eulàlia Subirà (Spanje)
Brendan Conroy (Nederland)

Alle docenten onder enig voorbehoud

Programma
Vrijdag
16:00-18:00
18:00
19:00
21:00

Aankomst
Diner
Play-in
Puber café

Zaterdag & Zondag
Groepslessen, masterclasses, soloconcert &
samenspelen
Zondag

Beste ouders, leerlingen en docenten,
Vrijdag 22 t/m zondag 24 april 2022 hopen we
de Workshop in het prachtige klooster
“Beukenhof” in Biezenmortel (Nederland)
alsnog plaats te laten vinden.
Eventuele Corona-regels zullen
vanzelfsprekend toegepast gaan worden.
De Suzuki Vereniging ziet er naar uit jullie te
kunnen verwelkomen op deze workshop.
Mocht u nog vragen hebben laat het ons dan
weten via biezenmortel@suzukimuziek.nl
Namens het SVN bestuur,
Monique Dowgwillo & Gerda Thorn

Inschrijving/Early Bird korting
Aanmelden kan d.m.v. het digitale
inschrijfformulier op www.suzukimuziek.nl
vanaf begin oktober. Er zal een Early Bird
korting zijn voor wie zich aanmeldt vóór 10
januari. Voor iedere aangemelde leerling
dient er een verantwoordelijke volwassene te
zijn. Leerlingen vanaf 13/14 jaar mogen
zonder ouder komen. Voor deze leerlingen zal
er een supervisor zijn.

14:30-15:30

Slotconcert

Pre-Twinklers, Little Birds en jongere
broertjes/zusjes
Dit zijn de hele jonge leerlingen tussen 3-6
jaar waarvoor wij, bij voldoende
aanmeldingen, een aangepast programma
zullen aanbieden zoals bijvoorbeeld Music
Mind Games of Children’s Music Laboratory.

Masterclass
Voor leerlingen vanaf boek 3 bestaat de
mogelijkheid om een Masterclass-les te
krijgen. De kosten hiervoor bedragen €25,00
per leerling extra. Er is een beperkt aantal
plaatsen hiervoor beschikbaar.

Sponsoring/Subsidie
We zijn op zoek naar sponsoren. Elk bedrag
vanaf €50,00 is welkom.
We kunnen een advertentie of logo van een
bedrijf in het workshop-boekje plaatsen.
Willen jullie allemaal eens nadenken of je
iemand kent die we daarvoor zouden kunnen
benaderen zodat we het programma nog
aantrekkelijker kunnen maken?

Tarieven
Early Bird/Tarieven na 25 dec’21

Soloconcert
Wij maken een selectie op basis van de
inzendingen welke leerlingen op het
soloconcert kunnen spelen i.v.m. het
beperkte aantal plaatsen. Stukken uit alle
boeken zijn welkom.
Een video van het stuk dat de leerling op het
concert wil spelen (met begeleiding) graag
uiterlijk 19 februari 2022 insturen naar
biezenmortel@suzukimuziek.nl

Accommodatie
Logies volw.
Logies kind 8+
Logies kind t/m 7

€150/160
€145/155
€105/115

(2x overnachtingen, diner, ontbijt en lunch, onbeperkt
koffie/thee)

Lessen
Groepslessen
Korting 2e kind
Korting 3e kind
Pre Twinkle
Masterclass

€100/110
€10/10
€20/20
€45/50
€25/30

Docenten
Observeren

€55/60

