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Nieuwsbrief
Vakmanschap en Service
gecombineerd
met
piano onderwijs.
Een uniek concept
voor optimaal pianoplezier!

stemmen
repareren
revisie

Vliegende start concerten & exposities
Want het bruist in Het Klavier! Ons eerste concert in april j.l. was een groot succes en
heeft bewezen dat na de verbouwing alles werkt zoals we gehoopt hadden. Dat gaf aanleiding om voor het komende seizoen volop te gaan plannen en organiseren. We zijn er
dan ook trots op dat zoveel uitstekende musici binnenkort bij ons komen spelen en we
hopen tevens dat de eerste expositie bij Het Klavier een opmaat is voor andere kunstenaars om hier in de toekomst te exposeren. De afgelopen weken zijn er prachtige gevelborden geplaatst op het pand zodat nu ook vanaf de Handelsweg al zichtbaar is waar
Het Klavier zich bevind.Dus wat ons betreft: “Klaar voor de start…af…”
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Foto expositie Kijken & Kaderen
De expositie Kijken & Kaderen omvat fotowerk
van Ed & Jack van Dodewaard.
Fotograferen hebben de broers Ed en Jack vanaf hun jeugd gedaan. Samen met
hun vader Antonius stonden ze al op jonge leeftijd in de donkere kamer om te
zien hoe foto’s ontwikkeld werden. En nog steeds staan er honderden dia’s van
Antonius op de zolder van Het Klavier te wachten op een tweede leven. Maar wat
Antonius in zijn leven niet beschoren was krijgt nu in het leven van Jack en Ed
wel een kans. Door de expositie Kijken & Kaderen bij Het Klavier kunnen ook
anderen meegenieten van het fotowerk van beide broers. Door op deze manier
hun werk tegen het licht te houden, worden de verschillen van benadering
zichtbaar evenals een aantal overeenkomsten. Zoals hun voorliefde voor transparantie -glas en water– en hun gevoel voor detail en de liefde voor de natuur.
Kenmerkend in hun werk zijn dan ook lijnenspel en landschappelijke composities.
De expositie is te zien van 18 t/m 24 oktober 2008 dagelijks van 16.00 tot
21.30 uur. De toegang is gratis. Jack van Dodewaard gaat tijdens de openingsuren regelmatig lekker zitten musiceren aan de vleugel in de expositieruimte.
Bovendien wordt er op 18 & 24 0ktober
vanaf 20.00 informeel muziek gemaakt door
“het Klavier and Friends ” . De expositie

Het Klavier & Friends
Met o.m. Nederlandse en Franse
chansons,
A capella zang, jazz en licht klassiek.
M.m.v:
Josee van der Staak – zang
Frederiek van den Ham - zang
Rita Boshart - zang
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Informatie over Het Klavier
Het Klavier Piano’s & Vleugels in Vorden biedt aan
zowel de beginnende als de
gevorderde pianist de mogelijkheid om een instrument
te vinden dat bij hem of haar
past. Daarbij staan vakmanschap en service hoog in het
vaandel. In de showroom
staan vrijwel uitsluitend
instrumenten in de middenklasse of een hoger prijssegment. Jarenlange ervaring
heeft geleerd dat deze instrumenten garantie bieden
voor een fraaie klank die, bij
voldoende onderhoud, weinig technische problemen
geven en zodoende zorgen
voor jarenlang speelplezier.

21 december… Midwinterconcert!
Pianoduo Stefan en Martijn Blaak zijn zondagmiddag 21 december te gast bij het Klavier!
Aanvang concert 15.30 uur.
Op deze zondagmiddag hartje winter spelen de muzikale broers
een programma op twee vleugels. Naast hun vele optredens in
binnen-en buitenland heeft dit nog jonge, maar inmiddels befaamde duo, tijd gevonden om bij ons te komen spelen. Uit de
pers: “ helder, betoverend, virtuoos.” Op onze website kunt u
doorlinken voor meer informatie over dit duo. We zijn er van
overtuigd dat het een hartverwarmende wintermiddag gaat
worden. Voor het reserveren van kaarten zie onder.

Kaartverkoop
U kunt kaarten reserveren
voor het recital van pianoduo Blaak, vanaf 1 december. Dit kan uitsluitend
telefonisch onder nummer
0575-550756
Prijs €17,50 inclusief
consumptie, voor jeugd tot
16 jaar €10,Zaal open vanaf 15.00 uur

Het Klavier is
gespecialiseerd in het taxeren van
piano’s en vleugels, ook
waar het om (zeer) oude
instrumenten gaat. Immers,
een onafhankelijk en eerlijk
advies over de kwaliteit van
een instrument is van onschatbare waarde wanneer
een kostbare revisie wordt
overwogen. Ook de revisie
van een instrument is bij
Het Klavier in goede handen.
In goed overleg wordt bepaald welke stappen noodzakelijk zijn om het specifieke
karakter van het instrument
weer te laten klinken zoals
het ooit de bedoeling is geweest. Het stemmen van een
piano of vleugel kan op afspraak in grote delen van
Midden - Nederland, Twente
en de Achterhoek.

graag hun medewerking
verlenen aan dit festijn.
De intimiteit, de bijzondere
samenstelling
van
het
programma en de gastvrijheid hebben reeds vele
bezoekers uit het hele land
verrast. In oktober wordt de
eerste
expositie
georganiseerd.

Pianospelen is voor velen
een grote wens. In het Klavier is een leskamer ingericht waar lessen worden
gegeven door een bevoegd
docente. Naast de leskamer
bevindt zich een concertzaal
die ruimte biedt aan veertig
personen. Hier worden regelmatig concerten gegeven
door professionele en semiprofessionele musici die

Het Klavier is een muzikale,
organiserende,professionele
man/vrouw zaak. Zij heeft
haar deuren wijd open voor
pianoliefhebbers, concertbezoekers, (aankomende)
p i a n is te n
en
a nde re
belangstellenden die graag
eens
van
g e d a c h te n
wisselen over de vele
mogelijkheden die
Het
Klavier te bieden heeft.

De toegang voor de foto
expositie is vrij. Voor
“Het Klavier & Friends”
zetten we een hoge hoed
neer voor een vrijwillige
bijdrage aan de musici van
deze avonden.

Voor Trio Tangata is de
kaartverkoop nog niet
gestart, meer info krijgt u
in de volgende nieuwsbrief, op de website en in
de pers.

Voorjaar 2009
Zaterdagavond 14 maart
Trio Tangata
“ Drie dames op piano, contrabas en bandoneon gaan zorgen voor een warmbloedige
avond Argentijnse Tango!”

Zo kunt u contact met ons opnemen
Kom langs tijdens de
openingstijden van de showroom
Vrijdag van 9.00 tot 21.00
Zaterdag van 9.00 tot 15.00
Of op afspraak
Ambachtsweg 2a
7251KW Vorden

Voor stemmen, repareren, revisie, verhuur, verkoop en
accessoires, contact opnemen met
Jack van Dodewaard
06-51098865 of 0575-552794
Mailto: jack@het-klavier.nl
Voor pianoles, concerten en exposities contact opnemen
met Rita Boshart
0575-550756
Mailto: rita@het-klavier.nl

