
Dikke pakken sneeuw zorgden de afgelopen winter voor mooie plaatjes (na) bij Het Klavier.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

We kijken terug op een mooi jaar 2009 met bijzondere concerten en veel nieuwe contacten. Het is goed om te merken dat 

men Het Klavier weet te vinden met zeer uiteenlopende vragen, die allemaal te maken hebben met de piano.  

Gelukkig komt het voorjaar er weer aan met heel veel pianomuziek! We beginnen in maart met een fantastisch pianoduo 

en ook op de inloopconcerten is er veel pianomuziek te beluisteren. Op pagina twee een nieuwe rubriek: bladmuziek. Er 
is enorm veel keuze voor pianomuziek en er worden nog steeds nieuwe boeken uitgegeven. Toch zijn niet alle arrange-
menten van bijvoorbeeld populaire nummers even speelbaar of goed klinkend voor de amateurpianist. Daarom ieder half 
jaar een boekentip van uiteenlopende stijlen en niveaus. Onze website www.het-klavier.nl wordt regelmatig bijgewerkt en 

onder het kopje ‘ nieuws’  kunt u eventuele wijzigingen vinden die we niet (meer) in de nieuwsbrief konden meenemen. 
Bij de ‘ accessoires’  staan slechts enkele voorbeelden van de mogelijkheden die er zijn, dus bel of kom gerust eens langs 

voor informatie. Het moet gek gaan als we u niet kunnen helpen. We wensen iedereen een zonnige, vrolijke zomer! 

Piano piano piano 

Pianoduo Scholtes & Janssens  
20 maart 20.15 uur 

Voor de tweede keer hebben wij een pianoduo te gast bij Het Klavier. 
Na het succesvolle optreden van Stephan & Martijn Blaak 21 december 

2008 jl. gaat het pianoduo Scholtes & Janssens een spetterend vervolg ge-
ven aan  deze sympathieke en bijzondere wijze van samenspel. 
Jong, dynamisch en virtuoos! Het duo staat bekend om hun betoverende 
klank, zeer hoogstaande technische behendigheid en hun intense en ener-

gieke optredens.  Zij wonnen vele internationale prijzen en dit heeft hen 
concerten en tournees in Nederland, Duitsland, Denemarken, Polen, Italië, 
Israel en de Verenigde Staten opgeleverd. Hun concerten zijn zowel in het 
binnen- als buitenland uitgezonden op televisie en radio. Momenteel  wor-

den zij erkend als één van de meest belovende pianoduo's van hun genera-
tie. Wij zijn dan ook bijzonder blij met hun komst naar Het Klavier. 
Het programma bestaat uit werken voor twee piano’s en quatre-mains van 
J.S. Bach, F. Schubert, Cl. Debussy en S. Rachmaninov.  

Lestari Scholtes (1984) en Gwylim Janssens (1985) vormen sinds 2003 
een pianoduo. Beiden studeerden in de Jong Talent Klas van het Brabants 
Conservatorium bij Ton Demmers. 

Lestari volgde haar Bachelor- en Masteropleiding aan het Conservatorium van Amsterdam bij Jan Wijn; Gwylim rondde 

in 2008 zijn Bachelorfase af aan het Fontys Conservatorium bij Ton Demmers en volgt momenteel zijn Masteropleiding 
aan het Codarts Conservatorium bij Bart van de Roer. Als pianoduo studeren zij bij 
het vermaarde pianoduo Gil Garburg en Sivan Silver aan de Hochschule für Musik 
und Theater in Hannover. Samen hebben zij vele masterclasses gevolgd bij onder 

meer Igor Roma, Nikolai Petrov, Alexander Tamir, Victor Derevianko, Alon Goldstein, 
Peter Takács en Menahem Pressler. 
 
Aanvang concert: 20.15 uur 
Kaarten kunnen vanaf 1 maart gereserveerd worden  

onder nummer 0575-550756 
Volwassenen € 20,- incl. consumpties 
Jeugd tot 16 jaar € 10,- incl. consumpties 

 

Nieuwe reclame op de bus! 

V o o r j a a r  2 0 1 0  4 e  j a a r g a n g  n r . 1  

Nieuwsbrief 



 
Weet u nog, dat gekke wolbericht de vorige keer? 17 januari j.l. hebben we een verkoop ge-

had, maar de sneeuw gooide roet in het eten waardoor velen de reis niet gewaagd hebben. 
En tja, ondanks het feit dat men met zakken vol wol naar huis ging: er is nog zo veel!!!  
Daarom een laatste verkoopdag: 3 april  van 10.00 tot 16.00 uur 
Aanwezig: een exclusieve collectie breiwol, voornamelijk mohair, zijde en linnen. Maar ook 

bijzonder fraaie schapenvachten, stoffen, borduurpatronen en tijdloze Italiaanse en Franse 
breimodellen.  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.  Meer info ?  
Bel 0575-550756 of mail rita@het-klavier.nl  

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 vakman-

schap 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 revi-

sie 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 Achter-

hoek. 

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 concer-

ten 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 pianoliefheb-

bers, concertbezoekers, (aankomend) pianisten en andere belangstellenden die graag eens van gedachten wisselen over de vele 

mogelijkheden die Het Klavier te bieden heeft.  

Informatie over Het Klavier 

Inloopconcerten 
 

Zaterdag 5 juni 
Zaterdag 3 juli  

Zaterdag 7 augustus  

 
15.30 uur tot 16.30 

Toegang gratis 

Zo kunt u contact met ons opnemen 

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 
 

Voor pianoles, concerten en exposities contact opnemen 
met Rita Boshart 

0575-550756 
Mailto: rita@het-klavier.nl 

Wolbericht
t 

Vorig jaar waren de inloopconcerten een schot in de 

roos. Een informele mogelijkheid om te luisteren naar 
en te praten over muziek en pianospelen. Daarom 
herhalen we  dit nog een keer. Jack speelt eigen werk 
en improvisaties en Rita bereidt een klein programma 

voor met korte werken van o.a. D. Scarlatti, J. Turina 
en S. Rachmaninov. Op de website vindt u informatie  

wie, wanneer speelt. 

Bladmuziek 
Veel mensen zijn op zoek naar leuke bladmuziek. Een aantal 

keren per jaar kom ik  bij gerenommeerde speciaalzaken om te 
snuffelen naar nieuwe uitgaven. De boeken waar ik goede erva-

ringen mee heb kunt u vinden in deze rubriek.  

Deze keer: enthousiaste opa’s en oma’s die op een speelse en 

toch verantwoorde manier hun aller jongste kleinkinderen wil-

len leren piano spelen stel ik graag voor aan...  

Mozart Muis, Beethoven Beer en hun muzikale vriendjes.  

 

 

 

 

Een allerliefst boek met 
zeer eenvoudige opdrachten, leuke quatre-mains partijen, ver-
haaltjes (in het Engels) en prachtige tekeningen, voor kinderen 

van 4 tot 6 jaar. 

Music for little Mozarts, lessonbook 1 t/m 4, Alfred Library 


