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Nieuwsbrief
Woef ….
Het Klavier heeft een nieuwe, jonge, onstuimige, lieve, vrolijke, slimme (waak)hond!
Na het overlijden van onze oude, lieve reus Twister, was het erg stil bij Het Klavier... Dat is nu definitief voorbij want de levenslust spat er vanaf bij onze nieuwe viervoeter Laiza! Zij is een Oud Duitse
herder, geboren op 2 juni 2010. We zijn erg blij met haar en nu maar hopen dat ze muzikaal wordt….
Op www.het-klavier.nl/laiza.htm is er voor de liefhebbers een site met avonturen van Laiza en narrig
commentaar van poes Pluis.
Terug naar de muziek! De afgelopen zomer zijn er 3 mooie inloopconcerten geweest, en 20 maart jl.
hebben we kunnen genieten van een bijzonder concert met pianoduo Scholtes & Janssens. Zij komen
terug in het voorjaar, samen met het duo Blaak, dat ook al eerder bij Het Klavier concerteerde. In het
voorjaar spelen zij werken voor 4 piano’s. Zet de datum vast in uw agenda, want als pianoliefhebber
mag U dit niet missen!
Voor het Midwinterconcert hebben we een mooi klassiek programma met een jong pianotrio uit Den Haag: Trio Artonis.
Maar we beginnen met een ‘ Sing-in’ in het weekend waarin de tijd verzet wordt naar de wintertijd. Melancholische liefdesliedjes, Nederlandse chansons en sfeervolle jazzstandards gezongen door drie (Vordense) zangeressen. In deze nieuwsbrief
vindt u alle informatie over de eerste twee concerten van dit seizoen.

We wensen U een warme, gezellige en muzikale winter! Woef...

Piano laag

Kent u dat? U speelt graag piano, maar u zit niet lekker achter uw
eigen instrument want uw knieën passen niet onder de piano. Het
Klavier biedt de mogelijkheid uw piano te verhogen zodat u weer comfortabel kan musiceren. De piano als meubel behoudt hiermee dezelfde uitstraling als voorheen en vaak verbetert deze zelfs door het verhogen van het klavier. Ook de pedalen worden aangepast zodat u deze
makkelijk kunt blijven gebruiken. Vraag eens om informatie bij Jack,
hij kan u er alles over vertellen.

Piano verhoogd

31 oktober ‘Sing-in’ met 3 Vordense zangeressen

Jack van Dodewaard

Nathaly Masclé

Josée van der Staak

Rita Boshart

Drie Vordense zangeressen, ieder met een heel eigen stem en repertoire zingen zondagmiddag 31 oktober over de liefde, sentiment, hoop en verlangen. Liedjes die passen bij de schemering van de eerste dag waarop de ‘wintertijd’ ingaat. Ze zingen
solo maar ook als duo en als trio. Hierdoor is het repertoire divers en maken ze alledrie een uitstapje naar een ander genre.
Jack van Dodewaard gaat met zijn virtuoze pianospel de dames afwisselen en introduceren. Een fijne hartverwarmende middag voor liefhebbers van zingen.
Aanvang concert: 16.00 uur. Kaarten kunnen vanaf 21 oktober gereserveerd worden onder nummer 0575-550756.
Volwassenen € 15,- incl. consumpties. Jeugd tot 16 jaar € 7,50,- incl. consumpties.

21 december Midwinterconcert met Trio Artonis
Een pianotrio mag natuurlijk niet ontbreken in de programmering van Het Klavier.
We verheugen ons dan ook op de komst van Trio Artonis. Zij hebben voor het Midwinterconcert een mooi klassiek programma samengesteld met pianotrio’s van Beethoven en Tschaikowsky. Het trio bestaat uit pianist Frank Oppedijk, cellist Ephraïm
van IJzerlooij en violiste Anoek Brokaar. Trio Artonis is een professioneel, bevlogen
trio, bestaande uit jonge musici die hun opleiding volgden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De leden van het ensemble hebben jarenlange ervaring in de
kamermuziek, en traden reeds veelvuldig op in binnen en buitenland. Zo gaven zij
bijvoorbeeld kamermuziekconcerten in Duitsland, België, Spanje en Zwitserland en
in Nederland in de Nieuwe Kerk, Anton Philips zaal en het Maurits Huis in Den Haag,
het Vrijthof in Maastricht, de Dag van de Romantische Muziek in Rotterdam en de
Aegtenkapel in Amersfoort. En binnenkort... bij Het Klavier in Vorden!

Aanvang Midwinterconcert: 20.15 uur.
Kaarten kunnen vanaf 6 december gereserveerd worden
onder nummer 0575-550756.
Volwassenen € 20,- incl. consumpties.
Jeugd tot 16 jaar € 10,00,- incl. consumpties.

16 april 2011
Dubbelduo piano met
Pianoduo Stefan & Martijn Blaak
én
Pianoduo Scholtes & Janssens
Zo kunt u contact met ons opnemen

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 ervaringen mee heb kunt u vinden in deze rubriek.
Deze keer : Volwassen amateurpianisten die graag klassieke
melodieën, dansmuziek, musical en evergreens spelen kan ik
de boeken van Anne Terzibaschitsch ‘ Tastenträume’ aanbevelen. Klankvolle, ritmisch goed speelbare arrangementen van de
meest uiteenlopende componisten. Er zijn
(maar liefst) 15 boeken op de markt waar U
uit kunt kiezen. De delen ‘ Klassik & Pop’,
‘Wunschmelodien’ en ‘Meisterwerke’, bevat
vele populaire muzikale thema’s waar U
vast een keuze uit kunt maken.

Veel speelplezier!

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

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.

