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Nieuwsbrief
VOORJAARS AGENDA
Er is veel te doen het komende voorjaar bij Het Klavier. En ook voor de rest van 2011 hebben we meer dan genoeg plannen
want zoals u hieronder kunt zien, zit Jack 40 jaar in het vak en dat mag niet helemaal onopgemerkt voorbij gaan! Vooralsnog vindt u hieronder het overzicht van alle data waarop er in het voorjaar bij Het Klavier iets te doen is. Met natuurlijk
meer informatie hierover verder op in deze Nieuwsbrief. Ligt de Nieuwsbrief al bij het oud papier? Geen nood, voortaan
kunt u ze nalezen als PDF bestand op onze site. Door ruimtegebrek vervalt dit keer de rubriek bladmuziek, maar u vindt
wel een stukje over hydraulische pianokrukken die erg populair blijken te zijn bij de enthousiaste eigenaren. En een piepklein fotootje van onze jonge hond Laiza mag natuurlijk niet ontbreken. Veel plezier en graag tot ziens bij Het Klavier!

6 maart, 15.00 uur
Trio Artonis
Op

16 april, 20.15 uur
pianoduo Stefan & Martijn Blaak +
pianoduo Scholtes & Janssens

www.het-klavier.nl
vind je alle info over de concerten.

4 juni 15.30 uur inloopconcert
2 juli 15.30 uur inloopconcert

2011… Jack 40 jaar in het vak! 2011... Jack 40 jaar in het vak! 2011… Jack 40 jaar in het

Zondagmiddag 6 maart Trio Artonis!
Het was me het wintertje weer wel...en daarom kon het Midwinterconcert niet
doorgaan. Heel jammer, maar… zondag 6 maart om 15.00 uur zijn ze er toch,
Trio Artonis!
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. Ook wonnen zij de voorronde van de Storionifestivalprijs. Op onze site
vind u een link naar de site van het festival. 6 maart spelen zij werken van L. v. Beethoven, A. Piazzolla en I. Tsjaikowsky.
Aanvang concert 15.00 uur.
Kaarten kunnen gereserveerd worden onder nummer 0575-550756.
Volwassenen € 20,- incl. consumpties.
Jeugd tot 16 jaar € 10,00 incl. consumpties.

16 april: 2 pianoduo’s op 4 piano’s met 8 handen

Stefan & Martijn Blaak

We hebben er lang naar uitgekeken, maar binnenkort
is het dan zover, twee pianoduo’s van internationaal niveau spelen
werken voor 4 piano’s bij Het Klavier. We zijn enorm trots dat deze
vier voortreffelijke pianisten dit bij ons komen doen en eigenlijk is er
maar één advies: dit mag u niet missen!
Beide duo’s speelden al eerder bij ons en zo is het idee
ontstaan om samen te spelen. Op het moment van printen van deze
Nieuwsbrief was het programma nog niet helemaal bekend, wel weten
we dat duo Stefan & Martijn Blaak en duo Scholtes & Janssens een
werk gaan spelen van F. Mendelssohn in een bewerking van Busoni, de
rest blijft dus nog een verrassing. Wilt u meer weten over de duo’s? Op
Lestari Scholtes
onze website (bij concerten) vind u een link naar hun sites en een biografie van Gwylim Janssen
de pianisten. Op deze plek kunnen we vertellen dat beide duo’s volop in de
schijnwerpers staan, veel concerten geven en regelmatig te horen zijn op Radio 4.

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

Jullie komen
toch ook,
woef?

De inloopconcerten blijken een succes en daar gaan we ook dit jaar mee door. Jack speelt
pianowerken en improvisaties uit eigen repertoire en Rita zingt liedjes uit haar programma dat in oktober helemaal wordt uitgevoerd, met de titel ‘’Rita zingt…’. Heel misschien
nodigen we ook nog één of twee andere musici uit om te spelen. Hoe dan ook, de toegang is
gratis!
Zaterdag 4 juni en 2 juli, beide middagen beginnen we om 15.30 uur.

D-7000 Hydrauliek Skai Zwart € 280.Verscheidene pianisten en
docenten uit onze klantenkring hebben de voordelen
ontdekt van de hydraulische pianokruk . De kruk
is stabiel, ‘ kraakvrij’, heeft
een eenvoudige bediening,
is prettig breed en heeft
een fraaie moderne vormgeving. Verkrijgbaar in de
kleur zwart. Het kost
wat...maar dan heb je ook
wat!

Zo kunt u contact met ons opnemen
openingstijden van de showroom
Vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur
Of op afspraak
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

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.

