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Klein maar fijn...
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Het Klavier biedt voor het nieuwe seizoen
09/10 een klein maar fijn concertprogramma voor de liefhebbers van pianomuziek.
We zijn er bijzonder trots op, een aantal
fantastische pianisten te mogen ontvangen
en verheugen ons op hun komst! U leest er
meer over in deze Nieuwsbrief.
De afgelopen zomermaanden zijn er een
aantal activiteiten geweest bij Het Klavier
die nog niet in de vorige Nieuwsbrief waren
vermeld. Houdt u daarom ook de website in
de gaten, want daarop vermelden wij ‘ de
spontane ingevingen’. Zo heeft Jack de afgelopen zomermaanden iedere eerste zaterdag
van de maand piano gespeeld tijdens de
zogenaamde inloopconcerten. Deze werden
Nieuwe besnaring vleugel
goed bezocht, en er was volop gelegenheid om op een informele manier nader kennis te maken met Het Klavier. Aan het eind van het lesseizoen zijn alle
volwassen leerlingen van Rita naar Het Klavier gekomen om het seizoen muzikaal af te sluiten. Het was een gezellige besloten middag waarin nieuwe muzikale verbindingen werden
gelegd, zoals een trio voor blokfluit, viool en piano. We wensen iedereen een fijn winterseizoen met veel speel- en luisterplezier!

Midwinterconcert
Maandagavond 21 december 2009

Tjako van Schie speelt de
Goldberg Variaties van J.S. Bach
Pianist

& lezing

Tjako van Schie was de eerste Nederlandse pianist die de Goldberg Variaties van Bach in Nederland op cd uitbracht. Hij ontving hierop, en op de talloze goedbezochte concerten met deze
muziek, vele lovende kritieken van pers en media. Tjako is geen doorsnee pianist. Hij bewandelt
in zijn carrière paden, die gedurfd en opmerkelijk zijn. Zijn concerten worden gekenmerkt door
een opvallend of afwijkend repertoire, en interessante keuzes van thematiek. Zijn spel wordt
omschreven als poëtisch, meesterlijk, lyrisch en technisch hoogstaand. Tjako schuwt crossovers naar andere dan klassieke richtingen niet, en heeft een hekel aan standaard- of 'vitrine'uitvoeringen. Een optreden met deze pianist wordt dan ook vaak een onvergetelijke muzikale
happening! Een biografie van Tjako vindt u op de website.
De Goldberg Variaties BWV 988 schreef Bach voor graaf Herman von Keijserlingh in 1742. De
klavecinist van Keyserlingh, een leerling van een van Bach’s zonen, verleende zijn naam aan het
werk. Het werk neemt een belangrijke plaats in in het oeuvre van Bach en is een knap staaltje muzikale architectuur, vol
met kruisverbanden, symboliek en de meest uiteenlopende speeltechnieken. Tijdens de lezing zal Tjako hier uitgebreid op
ingaan. Hoewel bedoeld als oefenstof (Klavierübung) is het stuk van een zodanige allure en schoonheid dat het integraal
zeer geschikt is voor een complete concertante uitvoering. Het werk bestaat uit een Aria, gevolgd door een serie van 32
variaties. Aan het slot keert de aria terug. Het werk duurt inclusief alle herhalingen circa 80 tot 90 minuten.
Het Midwinterconcert bestaat dit jaar uit een complete concertante
uitvoering van de Goldberg Variaties en een boeiende lezing door de
pianist zelf, met gespeelde voorbeelden aan de piano.
Aanvang 19.30 uur (i.v.m. de lengte van het programma)
Prijs: € 20.– p.p. incl. consumpties.
Jeugd tot 16 jaar € 10.Uitsluitend telefonisch reserveren vanaf 1 december onder nummer
0575-550756

Lees nog veel meer over Tjako
en de Goldberg Variaties op
www.het-klavier.nl

Wol & Exposities
Wat hebben wol en exposities met elkaar te maken? Dat zit zo. Het Klavier beschikt over een
prachtige zolder die wij
graag willen inrichten als
expositieruimte.

Zolder van Het Klavier

Maar wat is er doorgaans
aan de hand op zolders?
U snapt het al, we zijn
aan het opruimen! Tussen alle oude verfblikken,
versleten tafellakens en
oude foto’s bevind zich
echter ook een exclusieve
collectie breiwol, voornamelijk mohair, zijde en
linnen. Maar ook bijzonder fraaie schapenvachten, stoffen, borduurpatronen en tijdloze Italiaanse en Franse breimodellen. Ergens in de komende maanden vindt er
een verkoop plaats. De
datum is nu nog niet
bekend maar wordt te
zijner tijd vermeld op
onze website. Mocht u

onverhoopt iemand in uw
kennissenkring weten die
geïnteresseerd is in dit
materiaal, zoals textielkunstenaars,
wevers,
breifanaten :
’ Zegt het voort! ’
Gezien de herkomst en de
exclusiviteit van het materiaal, vinden we het
belangrijk dat het terecht
komt bij mensen die er
van kunnen genieten. Zij
kunnen contact opnemen
via: 0575-550756 of
rita@het-klavier.nl

Zo kunt u contact met ons opnemen

Voorjaar 2010
Pianoduo Scholtes & Janssens
Zaterdag 20 maart

Kom langs tijdens de
openingstijden van de showroom
Vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur
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

Pianoduo Scholtes & Janssens

Voor pianoles, concerten en exposities contact opnemen
met Rita Boshart
0575-550756
Mailto: rita@het-klavier.nl

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.
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.
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 semi- professionele musici die 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. De
eerste expositie in de herfst van 2008 was een succes en de bedoeling is om op termijn opnieuw een expositie te organiseren.
Het Klavier is een muzikale, organiserende, professionele man/vrouw zaak. Zij heeft haar deuren wijd open voor pianoliefhebbers, concertbezoekers, (aankomend) pianisten en andere belangstellenden die graag eens van gedachten wisselen over de vele
mogelijkheden die Het Klavier te bieden heeft.

