
Na negen maanden herfst en winter werd het dan toch eindelijk zomer. En wat voor één, de mussen vielen 

van het dak bij tijd en wijle! Dat gaf mooi de gelegenheid om bij een koel drankje na te mijmeren over een 

prachtige Kunst10Daagse met Jan Derk Heesen (200 bezoekers!) een bijzonder optreden met Jette van der 

Meij en Tjako van Schie, een goed bezocht inloopconcert én twee geweldige leerlingenavonden! Geef zulke 

mooie evenementen maar eens een vervolg. Gelukkig denken we ver vooruit en stonden de twee eerste 

lunchconcerten van het nieuwe seizoen al enige tijd gepland en we verheugen ons dan ook  op de komst 

van drie geweldige, begaafde en jonge pianisten. Lees er verderop meer over. In november gaat Jack een 

lezing geven over de piano en hij doet dat met een helder verhaal, humor en vakmanschap. Maar daarmee 

zijn we er nog niet. Tot 14 september zijn alle inruilpiano’s flink in de aanbieding en vlak daarna krijgen we 

‘hoog bezoek’. De burgemeester van Bronckhorst komt samen met een aantal wethouders bij het Klavier op 

bedrijfsbezoek. Zo u ziet volgt na deze lange, warme, fijne zomer een divers, muzikaal najaar bij Het Kla-

vier. Tot ziens!  

Najaar met diversiteit 

Lunchconcert met pianiste Vera Kooper zondag 22 september  
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De jonge Nederlandse pianiste Vera Kooper (1988) is in september 

voor een aantal concerten in Nederland en doet hierbij ook Het Kla-

vier aan. Vera woont en studeert momenteel in Oostenrijk. Ze volgt  

in Salzburg het solistenprogramma van Universität Mozarteum en in 

Italie de ‘Corso Annuale di alto Perfezionamento’ aan de Accademia 

Santa Cecilia in Bergamo.  

Het Klavier heeft Vera uitgenodigd omdat we in de luisterfragmenten 

vooral getroffen werden door haar ragfijne, muzikale pianospel. Bij Het 

Klavier speelt ze een fraai klassiek programma met werken van L. van 

Beethoven, R. Schumann, F. Chopin en Cl. Debussy. Haar CV is zeer omvangrijk en op deze plek kunnen 

we dan ook slechts een kleine bloemlezing geven. Voor de geïnteresseerden onder u verwijzen we u graag 

naar haar website www.verakooper.nl. Ondanks haar jeugdige leeftijd geniet ze al jaren een uitgebreide 

concert carrière. Ze gaf recitals in vele grote concertzalen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, 

Slovenië en Italië. Sinds ze op 12-jarige leeftijd haar solodebuut maakte in het 1e pianoconcert van L.van 

Beethoven heeft Vera veelvuldig met orkest opgetreden. De prijzen die ze op diverse festivals en concoursen 

in de wacht sleepte zijn zelfs niet meer op twéé handen te tellen. Op het Koninklijk conservatorium in Den 

Haag studeerde zij bij Kamilla Bystrova en David Kuyken. Tijdens haar studie volgde zij masterclasses bij 

Vladimir Tropp, Boris Berman en andere grote pianisten. In deze context moeten we het hier bij laten maar  

haar komst naar Vorden vinden we heel bijzonder en we hopen dat we niet de enigen zijn! 

 

Zondag 22 september, aanvang lunchconcert 12.30 uur  

Volwassenen €15,- Jeugd €7,50 inclusief consumptie met suiker - en krentenbrood 

Kaarten kunt u vanaf heden reserveren : 0575-550756 of per mail: rita@het-klavier.nl     

Colofon 

Uitgave: het Klavier, Vorden 

Tekst, lay-out: Rita Boshart 

 

Tot 14 september inruilpiano’s met korting 

Het wordt best veel gedaan, zoeken op Marktplaats naar een piano voor een kleine prijs. 

Maar ja, wat haal je in huis? Voor de leek zijn scheuren in de zangbodem of in het stemblok niet te zien. 

De aanslag van de toetsen is vaak niet optimaal en ook afgesleten hamerkoppen en slecht functionerende 

dempers vallen niet meteen op. ‘Hij doet het toch nog?’ Jawel, maar ieder niet goed functionerend element 

van een piano, heeft negatieve invloed op de aanslag van de toets en op de klank. Het Klavier biedt de ko-

mende weken inruilpiano’s aan tussen de €500,- en €2500,- die wél klinken en spelen zoals het bedoeld is. 

In deze piano’s is het mechaniek goed afgeregeld en gecontroleerd. De piano is regelmatig gestemd en ook 

na aankoop kun je bij ons terecht, want je krijgt 3 jaar garantie. Heb jij voor jezelf of je kinderen piano- 

plannen? Of ken je iemand die dit heeft? Kom dan eens vrijblijvend langs op vrijdag of zaterdag of bel 06-

51098865 voor een afspraak op een ander moment in de week.  

HOOG BEZOEK 
 

‘ De gemeente 
Bronckhorst hecht 
veel belang aan een 

goed 

ondernemersklimaat 
in de gemeente en de 
Achterhoek. Daarom 
brengt het college van 

de gemeente 
Bronckhorst 

regelmatig een 
bedrijfsbezoek bij de 

ondernemers van de 
gemeente.’  

 
Medio september 

komen zij bij Het 
Klavier.  

Inrichting en eindresultaat 

van de expositie. 
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Website Lezing over de piano door Jack 

Op onze website is alle informatie 
te vinden over de instrumenten 
in de showroom, het stemmen, de 

verhuur, alles met bijbehorende 
tarieven.     
 
Onder pianolessen vindt u de 

cursusfolder van seizoen 13/14.  
 
Klik op concerten en u kunt het  

volledige archief van de concerten 
die wij tot op heden hebben 
georganiseerd bekijken. Plus de 
actuele agenda. 

 
Klik op webshop en u kunt een 

aantal artikelen online bestellen. 

Pianoduo Scholtes & Janssens vieren dit seizoen hun 10-jarig jubileum. Om dit te vie-

ren organiseren zij een pianoduofestival 5 t/m 8 september in Amsterdam. Daarnaast 

geven zij enkele jubileumconcerten. Zo zijn ze 12 december te horen in het Koninklijk 

Concertgebouw en tien dagen later, zondag 22 december geven ze een jubileumconcert 

in Vorden, bij Het Klavier! Leuk of leuk? Wij vinden het geweldig.  

Op het progamma staan werken van W.A. Mozart, M. Ravel, Th. Beijer, F. Poulenc en het 

swingende Scaramouche van D. Milhaud. Ze spelen in het programma afwisselend quatre-

mains en op twee vleugels. In het voorjaar 2011 waren zij  voor het laatst bij Het Klavier en 

in de tussenliggende periode hebben ze niet stilgezeten. Ze maakten hun debuut in Zimbab-

we, de Verenigde Arabische Emiraten, en in Verona, Italie. Bovendien waren ze opnieuw  te 

gast in New York, Carnegie Hall en Israel. Maar ook in Nederland maken ze zich sterk voor 

het uitdragen van pianomuziek. Het pianoduofestival is daarvan een voorbeeld. Concerten 

en workshops voor kinderen hebben daarin een groot aandeel. Het Klavier volgt hen nu al 

een aantal jaren en zien twee jonge enthousiaste, muzikale pianisten die niet alleen zacht-

jesaan met hun betoverende spel de wereld veroveren maar ook middels moderne media 

aandacht vragen voor hun muzikale projecten en zich op diverse andere manieren inzetten 

om het muziek maken te bevorderen.  

Een klein overzicht van hun CV: 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. 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 in 2011 zijn Masteropleiding aan het 

Codarts Conservatorium bij Bart van de Roer. In November 2010 kwam hun debuut-CD uit 

met werken van Rachmaninov, Debussy en Ravel, onder het label van QuattroLive.  

Meer informatie kunnen we hier niet kwijt maar is te vinden op de website 

www.scholtesjanssens.com. We hopen dat u erbij kunt zijn om dit feestje te vieren! 

 

Zondag 22 december, aanvang lunchconcert 12.30 uur  

Volwassenen €15,- Jeugd €7,50 inclusief consumptie met suiker - en krentenbrood 

Vanaf heden kunt u reserveren : Tel: 0575-550756 of per mail: rita@het-klavier.nl     

Wanneer je regelmatig langs een pianozaak komt kun je je wel eens afvragen, wat gebeurt 

daar nou? Het ziet er vaak wat stilletjes uit. Toch gebeurt er van alles. Onze nieuwe 

bedrijfspagina facebook.com/klavier biedt een kijkje achter de schermen! De afgelopen drie 

maanden hebben we een beetje proefgedraaid met een wekelijkse update, en inmiddels 

hebben we al een vaste groep fans die Het Klavier ‘nauwlettend in de gaten houden’. We 

hebben heel veel ideeën over datgene wat we allemaal willen of kunnen berichten, maar dat 

gaan we hier natuurlijk niet verklappen! Dus ‘Like’ de pagina van Het Klavier en blijf op de 

hoogte! De Nieuwsbrief blijft gewoon twee keer per jaar verschijnen in deze vorm, zodat ook 

degenen die niet gesteld zijn op al het online gebeuren goed geïnformeerd blijven. Ook 

daarop zijn de reacties trouwens door de jaren heen bijzonder positief, waarvoor dank! 

Ruim de helft van de volwassen leerlingen zijn eind 

juni naar Het Klavier gekomen om te luisteren naar 

een lezing over de piano. Stemmer en technieker 

Jack liet in een helder verhaal alle ins en outs van 

de piano voorbij komen. Zangbodem en stemblok, 

de werking van het mechaniek, de vervaardiging 

van snaren, de geschiedenis van het instrument, 

alles kwam aan bod. In de werkplaats van Het Kla-

vier stond een piano die helemaal uit elkaar lag 

zodat iedereen goed de opbouw van de piano kon 

zien. Wat de aanwezigen vooral opviel, is, hoe inge-

nieus dit instrument is gebouwd! En dat het niet zo 

gek is dat een piano twee keer per jaar stemmen en onderhoud nodig heeft om al die kleine 

palletjes, moertjes, nippeltjes en veertjes optimaal te laten blijven functioneren. Aan het slot 

van zijn verhaal liet Jack de vleugel ook nog eens hóren met een prachtige improvisatie. Het 

was dan ook zó’n  fijne, gezellige én leerzame avond dat we besloten hebben de lezing nog 

eens te organiseren maar dan ook voor andere belangstellenden. U bent dus bij deze van 

harte uitgenodigd voor de  

Lezing over de piano, zaterdag 2 november 15.30 uur 

Volwassenen € 7,50 Jeugd t/m 16 jaar € 5,- inclusief consumptie 

Vanaf heden kunt u reserveren : Tel: 0575-550756 of per mail: rita@het-klavier.nl     

 
 

Midwinterconcert dit jaar ook jubileumconcert 

Pianoduo Scholtes & Janssens 


