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Rudi Kaldenberg 

Ondanks het feit dat Rita is opgeleid en werkzaam is als klassiek pianist en docente 
kruipt het bloed waar het niet gaan kan en hebben (Nederlandstalige) liedjes altijd 
een grote rol gespeeld in haar muzikale bestaan. Deze avond staat dan ook bol van 
de liedjes. Liedjes die nauwelijks meer op de zenders te horen zijn maar wel degelijk 

thuishoren in ons collectieve geheugen. Sterke teksten die ondersteund worden door 
prachtige pianobegeleidingen vormen de hoofdmoot van het programma. Met af en 
toe een uitstapje naar een andere taal, of een begeleiding met orkestband. Maar 
altijd de crème de la crème van de liedkunst. 

 
 

 
Het eerste deel van het programma zal Rita begeleid worden door pianist Rudi 

Kaldenberg. Ook Rudi is pianist en tevens docent piano aan Scala, Centrum 
voor de Kunsten in Meppel. Zijn passie voor zang leeft hij uit door te  zingen in 
diverse hoog gekwalificeerde koren en in het begeleiden van zangers. Samen 
hebben ze een keuze gemaakt uit de mooiste liedjes voor zang en piano waarvan 

enkele ook door Rita zelf geschreven zijn.  
 

 
Een ander bijzonder muzikaal maatje is natuurlijk zangeres Wendy. Samen 

timmeren de dames al een hele poos  aan de weg als duo Rita & Wendy. De 
tweestemmige zang, de keuze van de liedjes en de losse performance hebben al 
menig kippenvel momentje veroorzaakt. Voor deze speciale gelegenheid willen ze 
natuurlijk ‘ the best of Rita & Wendy ’ laten horen dus dat wordt opnieuw genieten! 

 
Houd je van liedjes? Dan mag je deze avond echt niet missen! 
 

Eerste concert, zaterdag 14 april, 20.00 uur 

Tweede concert, zondag 15 april 15.30 uur 

Voor de grap noemen we Jack ook wel eens ‘ de pianofluis-

teraar ’. Maar misschien is het geen grap, want met zijn 
kennis en vakmanschap is hij één van de weinigen in Ned-
erland die zo’n allround kennis heeft van het pianovak. 
Over dat vak, ‘ zijn ’ instrument, de piano en zijn leven als 

pianostemmer valt natuurlijk heel wat te vertellen. En dat 
is precies wat hij deze middag gaat doen. De verhalen gaat 
hij afwisselen met pianomuziek. Zijn eigen pianocomposi-
ties en improvisaties hebben een authentieke sound waar-

mee hij de vleugel afwisselend laat grommen en fluisteren.  
 

Wil je een inkijkje in het leven en werk van Jack, kom dan naar deze middag! 

 

Nog een paar weken en dan is het feest bij Het Klavier! 

We hopen je te ontmoeten bij één van de concerten die we organiseren ter ere van ons 10-jarig bestaan.  
Niet alleen Het Klavier bestaat tien jaar maar ook deze Nieuwsbrief valt al zo lang bij je in de mailbox of 
brievenbus. Hij wordt goed gelezen en gewaardeerd en dat vinden we hartstikke leuk!  
Ook kijken we met veel genoegen terug op vele (inloop)concerten, exposities, try-outs, repetities en uitvoer-

ingen van leerlingen die we hebben genoten in onze concertzaal. De vele nieuwe clienten en leerlingen uit 
Vorden en omgeving, de buurt waar we zo fijn zijn ingeburgerd, het heeft er alle-
maal voor gezorgd dat we ons helemaal thuis voelen. Vorden heeft ons veel muzi-
kale kansen gegeven en wij hopen nog lang het vertrouwde adres voor Vorden en 

omgeving te zijn voor alle pianowensen! 
 

Hartelijke groet, Rita & Jack 

Rita & Wendy 

Jack 

 
De hele maand 

april  
spectaculaire 
feestkorting  

op alle  
instrumenten! 

Bezoek  
onze website! 



Verkoop Piano’s - Vleugels  
Stemmen - Revisie - Taxatie 

Jack van Dodewaard 
Ambachtsweg 2A 
7251KW Vorden 

0575-552794 & 06-51098865 
jack@het-klavier.nl 

Pianoles-Exposities 
Rita Boshart 

Ambachtsweg 2B 
7251KW Vorden 
0575-550756 
rita@het-klavier.nl 

www.het-klavier.nl 

contact 

Facebook.com/hetklavier 

Vierde concert, zondag 22 april, 15.30 uur 

 

Logeren 

Derde concert, zaterdag 21 april, 15.30 uur 

Het derde concert wordt verzorgd door jazzpianist Mike del 

Ferro. Onders kenners staat hij  bekend als de top van Neder-
landse jazzpianisten. Hij laat ons weer een hele andere kant 
horen van het pianospel. Want Mike is een muziek-omnivoor die 
geïnteresseerd is in allerlei stijlen, culturen en tradities en mak-

kelijk te porren voor nieuw avontuur. ‘Ik speel graag onbekende 
noten, schema’s en klanken. Het is zonde me op één bepaalde 
stijl te richten’. Hij speelde al in meer dan 100 landen en met 
mensen als Toots Thielemans, Jack DeJohnette en Randy Brec-

ker. Maar ook met minder bekende musici uit zeer diverse cul-
turen zoekt – en vindt – hij een muzikale dialoog. 
Naast een drukke Interna-

tionale concertpraktijk is Mike ook docent op het Prins 

Claus Conservatorium te Groningen en wordt hij 
overal ter wereld uitgenodigd voor masterclasses.  
Wij zijn zeer verheugd dat Mike ons 10-jarig bestaan 
wil opluisteren met zijn spel! 

 
 

Het vierde en laatste concert is in ver-

trouwde handen. De Belgische pianist 
Matthieu Idmtal speelde al eerder bij 
Het Klavier en later in de Dorpskerk van 
Vorden. Deze innemende pianist is in-

middels te gast op vele internationale 
podia. Het repertoire van Matthieu Idm-
tal reikt van de barok tot de hedendaag-
se muziek. Toch gaat zijn grootste aan-

dacht naar (post-)Romantische muziek, 
met als voornaamste componisten F. 
C h o p i n ,  e n  A .  S c r i a b i n . 
De bijzondere affiniteit met eerstge-

noemde bracht hem ertoe om de 
‘Brussels Chopin Days’ in het leven te 
roepen: een internationale concertserie 
die in het teken staat van F. Chopin, 

waarvan Matthieu sinds 2013 artistiek 
directeur is. Ook is hij een veelgevraag-
de partner voor het spelen van kamer-
muziek; zo vormt hij een erg succesvol 

pianoduo met de Ukrainse pianiste 
Anastasia Kozhushko, en concerteert hij 
sinds meer dan 4 jaar op vaste basis 
samen met violiste Maya Levy.  

Op het programma bij Het Klavier staan 
werken van A. Scriabin, E. Grieg en F. 
Chopin. Een mooiere afsluiting van ons 
feestprogramma kunnen we ons niet 

wensen!  

Matthieu Idmtal 

Mike del Ferro 

Woon je ver weg maar wil je toch graag met ons meevieren? Het befaamde Hotel Bakker in 

het centrum van Vorden heeft een speciaal arrangement voor een overnachting voor ons  
gemaakt. Bel Bakker (0575-551312) vraag even naar Onno van de Heide en het komt hele-
maal goed. Kom dus een heerlijk weekend naar de Achterhoek en vier met ons mee! 

Belangrijke weetjes m.b.t. alle concerten! 

GEELVINCK MUSEUM 

 
 
 

Inmiddels hebben alle leer-
lingen van Het Klavier een uit-

nodiging gekregen om 
gezamenlijk het Geelvinck 

Muziek Museum  in Zutphen te 
bezoeken. In dit museum staan 

vele voorlopers van de piano.  
Op 8 april gaan we daar de boel 

onveilig maken... 

*Gratis entrée, vrije gift na afloop van het concert. 
*Reserveren is noodzakelijk (ivm beperkt aantal stoelen) en 
kan uitsluitend via www.het-klavier.nl 
*Bent u na reservering onverhoopt toch verhinderd om naar 
het concert te komen? Meld u svp af bij ons dan kunnen we 
misschien iemand anders blij maken! 
 

Alsof het allemaal nog niet genoeg is 
wordt u na afloop van het optreden 
van Mike del Ferro een heerlijke 
huisgemaakte soep aangeboden 

door ‘ de veldkeukenprinses ’ . Deze 
verwennerij is een cadeautje van 
een dierbaar familielid aan Het Kla-
vier ter gelegenheid van ons lus-

trum.  
Dus dat wordt ook nog smullen! 

Extraatje bij concert Mike del 

Ferro! 


