
Accademia Filarmonica  
Van Speykstraat 4, 3572 XC Utrecht 

 
 

Inschrijfformulier docentenopleiding viool 
(N.B. raadpleeg de bijlage van dit formulier) 

 
 

De heer / mevrouw 
 
Naam: ………………………………………………………………………… 
 
Voornamen: …………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum: ……………………………………………………………….. 
 
Nationaliteit: ………………………………………………………………….. 
 
Adres: ………………………………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………… 
 
Telefoon: …………………………… Mobiel: ………………………………. 
 
Fax: …………………….…………… E-mail: ………………………………. 
 
Reeds behaalde levels bij de European Suzuki Association…………………… 
 
Bijvoegen een Curriculum Vitae (zie toelichting). 
 
De kosten voor de auditie (€ 50) zijn overgemaakt op girorekening  
NL 16 INGB0005514764 t.n.v. Accademia Filarmonica Docentenopleiding 
 
 
Datum: ……………………………… Handtekening: ……………………….. 
 
 

Hieronder niet schrijven 



Accademia Filarmonica  
Van Speykstraat 4, 3572 XC Utrecht 

030-2719700     
info@acfi.nl  

 

Bijlage bij het inschrijfformulier docentenopleiding viool 
 
 

Ø Voor de opleiding wordt een eenvoudige auditie en een gesprek gehouden. Voor de audi-
tie wordt gevraagd om uit het hoofd het derde deel van het vioolconcert in a klein van Vi-
valdi te spelen (Suzuki vioolschool boek 4) en het tweede deel van het vioolconcert in g 
klein van Vivaldi (Suzuki boek 5) plus een stuk naar eigen keuze. Als alternatief voor de 
concertdelen van Vivaldi kan ook gekozen worden voor het eerste deel van een vioolcon-
cert van Mozart (KV 218 of 219) Het kan niet gegarandeerd worden dat bij de auditie een 
pianist aanwezig is, maar kandidaten worden uitgenodigd hun eigen begeleider mee te 
nemen. Zie ook onze website www.acfi.nl afdeling docentenopleiding. 

 
 
Ø Voor het gesprek is het nuttig al een en ander van de boekenlijst in de syllabus gelezen te 

hebben, in ieder geval het boek Nurtured by Love van Shinichi Suzuki. Bovendien is het 
nuttig om al wat lessen bij erkende en gediplomeerde  Suzukidocenten te hebben bijge-
woond. U moet bij het gesprek kunnen uitleggen waarom U aan de opleiding wilt deelne-
men. 

 
 
Ø Wilt U bij het inschrijfformulier een Curriculum Vitae insluiten met daarin vermeld: 
 

§ Schoolopleiding en muzikale opleiding 
§ Behaalde diploma’s 
§ Ervaring als musicus en als docent. 
§ Eventueel behaalde levels van een Suzuki-opleiding. 

 
 
Ø Inschrijfformulier en CV opsturen naar de Accademia Filarmonica, Van Speykstraat 4, 

3572 XC Utrecht.  
 
 
Ø Bij tussentijds stoppen van de opleiding kan slechts in uitzonderingsgevallen restitutie van 

een gedeelte van he cursusgeld worden verleend. Het bestuur van de Accademia Filar-
monica beslist. 

 
 
Ø Auditiekosten ad € 50 over te maken naar girorekening NL 16 INGB0005514764 t.n.v. 

Accademia Filarmonica, Docentenopleiding, Van Speykstraat 4, 3572 XC Utrecht. 


