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In plaats van een kerstkaart wensen we je bij deze
Fijne feestdagen
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in 2016!
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Showroom weer geopend op zaterdag
We geven het grif toe, het is best een beetje stilletjes zonder die mooie concerten!
Maar...we stemmen, zingen, spelen en lessen dat het een lieve lust is. Daarover alles in deze Nieuwsbrief.
Op één beslissing komen we echter terug.
Vanaf heden is de showroom weer geopend op zaterdagen van 9.00 uur tot 15.00 uur.
U kunt vrijblijvend binnenlopen met een vraag, of voor advies, huur en aankoop van een instrument.
Van harte welkom!

We verkopen ook
piano’s van het mooie
kwaliteitsmerk
Seiler

Bechstein zoekt baas

Nu in de showroom!
Keuze uit 3 occasion
Bechstein vleugels
model B 203.

Muzikale en culinaire winterwandeling
Galerie de Burgerij en Het Klavier slaan ook deze winter
de handen ineen voor een heerlijke wintermiddag wandelen gecombineerd met muzikaal en culinair genieten.
Op zaterdag 27 februari start een natuurwandeltocht
o.l.v. een gids vanuit Galerie de Burgerij, nadat eerst
koffie met taart is genoten. Onderweg een muzikaal
intermezzo door Jack van Dodewaard bij Het Klavier.
Als afsluiting een uitgebreid winterbuffet in Galerie de
Burgerij.
€ 25, 00 p.p. Reserveren en informatie: 06-51112390/
deburgerij.vorden@gmail.com

Wij zijn niet zo van de
aanbiedingen om
‘likes’ te werven en
onze clientèle is niet
zo van Facebook.
Desondanks hebben
we inmiddels bijna
100 ‘ vindikleuks’ op
de Facebookpagina
van Het Klavier. De
pagina is openbaar
en dus ook gewoon
via Google te vinden
en te volgen. Met
berichten over
activiteiten, de lessen
en zo af en toe
jawel….aanbiedingen!

Kunst4Daagse
De Pianovakanties gaan dóór in 2016
met grafisch werk De pianovakanties zijn de afgelopen zomer goed gestart. Een paar reacties:
We doen dit jaar weer mee met de
Kunst4Daagse. Een heerlijke (fiets)
route door de gehele gemeente
Bronckhorst waaraan tientallen
kunstenaars hun medewerking
verlenen. Voor deze expositie kwamen we op het spoor van Gert van
de Pol uit Elst . Hij maakt grafische
werken die doen denken aan een
mozaïek of glas in lood. Op de site
www.kunst4daagsebronckhorst.nl
vind u binnenkort alle informatie
over de route en de kunstenaars.
De Kunst4Daagse vindt plaats van
5 t/m 8 mei en we zijn deze dagen
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Francisca: ‘ ik heb het een leuke,gezellige en leerzame week gevonden en vond het leuk om
eens met een volkomen vreemd iemand te spelen. Het is voor mij wonderbaarlijk dat we in
zo'n korte tijd zoveel verschillende stukken hebben ingestudeerd!’
Petra: Een paar dagen intensief spelen in de Achterhoek. Inspirerend, vermoeiend, maar
vooral heel erg leuk!!
Docente Rita: Muziek van Piazzolla, Simeon ten Holt, Ravel en Bach is maar een kleine greep
uit het repertoire waar we de afgelopen zomerweken mee bezig zijn geweest. Iedere ochtend
had zo z’n eigen begin, soms uptempo en gáán, een andere keer weer meditatiever en gericht
op luisteren en gevoel. Ik was getroffen door de inzet, het enthousiasme en de enorme gedrevenheid van de deelnemers om er met elkaar een mooie week van te maken!
In 2016 zal een pianovakantie plaatsvinden van donderdag t/m zondag. Belangstellenden
kunnen zich nu al opgeven. Volledige informatie waaronder de nieuwe data, is te vinden op
www.hetklavierpianovakanties.nl.
Om dit initiatief landelijk wat bekendheid te geven is mond op mond reclame onontbeerlijk,
dus zegt het voort!
We beschikken over folders dus kan je deze ergens kwijt? Mail to: rita@het-klavier.nl dan
worden ze toegestuurd. Alvast bedankt!

Toeristenconcert door Jack in dorpskerk

De jongste leerling bij Het
Klavier is 4 jaar en kan na
een paar weken al een aantal liedjes spelen!
Trapje op
trapje af
hondje zegt
waf waf waf

Jack heeft de afgelopen maanden in en buiten Vorden een aantal dichtersmiddagen begeleid
met zijn pianospel. Onder andere in Gelselaar bij de presentatie van de fraaie dichtbundel
met fotografie van de Achterhoek ‘Dichter bij de Graafschap’. Zijn muziek en manier van
spelen past enorm goed bij deze tak van de muzen. Vandaar dat hij onlangs voor de negende
keer als pianist aanwezig was bij de Poeziemiddag in Galerie de Burgerij in Vorden.
In 2016 geeft hij een concert in de serie Toeristenconcerten in de Dorpskerk van Vorden. Donderdag 30 juni aanvang 15.30 uur!
Donderdag 1 september om 15.30 uur geven alle musici van deze serie een slotconcert
waar Jack ook bij zal zijn.
Naast dit alles genieten velen van zijn vrijwel dagelijkse ‘ook goedemorgen’ foto’s op Facebook. Hij heeft een eigen YouTube kanaal waar hij zijn visuele en muzikale impressies met
elkaar verbindt in filmpjes. Ga vooral eens kijken en genieten van de fraaie beelden en zijn
mooie pianomuziek.
Je zou haast vergeten dat hij ook nog eens jaarlijks honderden piano’s stemt!

2016 jubileumjaar voor Rita & Wendy
contact
Piano’s - Vleugels - Stemmen
Jack van Dodewaard
Ambachtsweg 2A
7251KW Vorden
0575-552794 & 06-51098865
jack@het-klavier.nl

www.het-klavier.nl
Pianoles-Pianovakanties - Expo
Rita Boshart
Ambachtsweg 2B
7251KW Vorden
0575-550756
rita@het-klavier.nl

Facebook.com/hetklavier

In 2016 zingen we al 5 jaar samen,
en dat gaan we op een heel bijzondere manier
vieren!
JUBILEUMCONCERT
1 oktober 20.00 uur
Kulturhus Vorden

Wat in 2011 is begonnen als een toevallige samenloop van omstandigheden is uitgegroeid tot
een hechte samenwerking, wekenlijkse repetities en leuke optredens in de regio en inmiddels
ook daarbuiten. We zijn te vinden op YouTube, hebben een eigen website en binnenkort
openen we een nieuwe Facebookpagina waarin je kunt volgen hoe we toewerken naar ons
jubileumconcert. Want zomaar ineens ben je vijf jaar verder….
En dat gaan we vieren, en hoe!
Op een manier die we niet hadden kunnen voorzien, en waar we onwijs blij mee zijn!
We houden de spanning er nog even in maar binnenkort vind je alles over het programma,
de invulling daarvan, de kaartverkoop en andere wetenswaardigheden op onze website
www.ritaenwendy.com op Facebook en in de Nieuwsbrief van komend voorjaar.

