
Na een aantal maanden waarin wij vooral veel voorbereidend werk hebben gedaan komt langzamerhand 

ons zeer gevarieerde voorjaarsprogramma in zicht. Het Klavier ontvangt binnenkort een drietal bijzondere 

gasten. We zijn er enorm trots op dat zij naar het mooie landelijke Vorden willen komen om hun talent hier 

te laten zien. De eerste is vocaliste en actrice Jette van der Meij samen met de pianist Tjako van Schie en 

vlak daarna de kunstschilder Jan Derk Heesen. Jan Derk exposeert zijn kleurrijke, gelaagde doeken in het 

kader van de Kunst10Daagse Bronckhorst waar Het Klavier dit jaar aan meedoet. Met maar liefst tachtig 

deelnemers kunt u verschillende prachtige routes volgen die leiden langs de exposities. Boekjes met routes 

en kaarten zijn behalve bij Het Klavier o.a. ook verkrijgbaar bij alle VVV’s in Bronckhorst, de Bruna in Vor-

den, horeca en recreatieve gelegenheden. Zes juli is er weer een gratis inloopconcert  en daarná gaan we er 

even tussen uit voor een korte vakantie! Alle informatie over onze activiteiten vind U in deze nieuwsbrief. 

We wensen u een zonnig voorjaar!  

Bijzondere kunstenaars bij Het Klavier 

Koninginneavondconcert 

NieuwsbriefNieuwsbrief  

7e jaargang, nr. 1  

Voorjaar 2013 

  

  

  

  

  

STEMMENSTEMMEN--REPARERENREPAREREN--REVISIEREVISIE--VERKOOPVERKOOP--VERHUURVERHUUR--ACCESSOIRESACCESSOIRES--PIANOLESSENPIANOLESSEN  

CONCERTENCONCERTEN--EXPOSITIESEXPOSITIES  

Het Klavier is erg verguld dat de Grande Dame van de Nederlandse 
soap, Jette van der Meij, 29 april voor het Koninginneavondcon-

cert van Het Klavier naar Vorden komt met haar voorstelling ‘ De 
Stem’  samen met de pianist Tjako van Schie. 

Van der Meij, die al 23 jaar de rol van ‘Laura’ vertolkt in de serie Goede 

Tijden Slechte Tijden heeft naast haar bestaan als actrice een passie voor theater 

en zang. Opgeleid aan het Amsterdams Conservatorium en de Academie voor 

Kleinkunst heeft zij de afgelopen decennia meerdere prijzen gewonnen voor haar 

vocale talent en theatrale creativiteit. Zij werkte samen met grote namen uit de jazz 

en theaterwereld. Sinds 2011 vormt zij een duo met de pianist Tjako van Schie. 

Deze veelzijdige en internationaal zeer gewaardeerde pianist speelde eerder bij Het Klavier o.a. met saxofo-

nist Henk Twillert en solo met de Goldbergvariaties van J.S. Bach. Al tijdens de eerste ontmoeting tussen 

Jette en Tjako bleek er een hevig gloeiend muzikaal vonkje over te springen waaruit bleek dat dit wel eens 

iets unieks zou kunnen worden. Zo ontstond de voorstelling “De Stem”. Het programma neemt het publiek 

mee langs vergane, vergleden verledens, langs randen van diepe emoties, luchtige levenslust, richting een 

nabije horizon van nieuwe luister, nieuwe klanken, nieuwe woorden, nieuwe stiltes. Het oude achter je 

laten is de ene draad in het programma. Het moment nu, de stem  nu, de klank nu, het leven nu, onthech-

ting, verstilling, het hart, dat is de andere draad. De pers schreef inmiddels over deze voorstelling : “Een 

prachtige en indringende voorstelling over het leven en de keuzes die we maken. Twee rasartiesten ontmoe-

ten elkaar in een verstrengeling van muziek en theater.” Op het Koninginneavondconcert, aan de voor-

avond van de inhuldiging van een nieuwe koning, valt het thema van deze voorstelling wel heel mooi samen 

met het moment in de tijd. Het Klavier verwacht dan ook een bijzondere voorstelling waarin Jette en Tjako 

vooral, zoals zij het zelf samenvatten:  “Lekker samen muziek maken”. 

Aanvang concert 20.30 uur Kaarten kunt u vanaf heden reserveren : 0575-550756 of per mail:  
rita@het-klavier.nl    Volwassenen €10,- Jeugd €7,50 inclusief consumptie 

Colofon 

Uitgave: het Klavier, Vorden 

Tekst, lay-out: Rita Boshart 

Fotografie:Rita Boshart, 
Jack van Dodewaard e.a. 

Het theaterprogramma 

´Hoe speelt een vrouw 
het spel´  

met Wendy Addink en 
Rita Boshart is nog te 

boeken tot medio 
2014!  

Uit pers en publiek:  

een prachtige, ontroe-
rende première… 

Ik heb genoten!! Sound 

of Silence, kippenvel all 
over!!... 

Echt heel mooi! Verras-
send! Stemmen kleuren 

prachtig...  
Professie!, chapeaux 

ladies!! 
 

Info 0575-550756 

6 juli 15.30 uur inloopconcert, toegang gratis.  

  

Jack van Dodewaard, piano 

improvisaties  
 

Rita Boshart, zang 

met liederen en gedichten onder de titel  

‘Schetsen’ 

Het Klavier verzorgt 
het onderhoud van 
alle merken piano’s 

en vleugels. 

 



Nieuwe webshop van de baas 

Piano’s & Vleugels 

Jack van Dodewaard 
Ambachtsweg 2A 
7251KW Vorden 
0575-552794 & 06-51098865 

jack@het-klavier.nl 

Pianoles-concerten-exposities 
Rita Boshart 

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

www.het-klavier.nl 

Website Kunst 10-daagse met Jan Derk Heesen 

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 vanaf 

juni 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 

waaronder diverse modellen 
metronomen. Zie foto onder. 

Er is in huis een grijs gevalletje opgedoken met streepjes op haar vacht en een strik 

om haar befje. Ze heeft een chique naam ‘ Louise’ en komt uit Amsterdam. Ik wist 

eerlijk gezegd niet dat daar ook chique poezen rondzwierven, maar nu 

staat het bewijs voor m’n neus. Een vreemd geval. Ik weet niet goed wat 

ik ermee aan moet. Een beetje chillen met haar  is er niet bij want ze 

houdt heel arrogant haar snuit. Spinnen kan ze niet, miauwen ook niet. 

Eten doet ze niet en ze hoeft nooit op de kattenbak. Maar wanneer ze 

haar strikje losmaakt tikt ze er opeens vrolijk op los. Het vrouwtje heeft 

haar dan ook ogenblikkelijk ‘tikpoes’ genoemd  en zegt dat ze te bestel-

len is onder de onmogelijke naam ‘ metronoom’ op de nieuwe webshop 

van de baas. Trouwens, het vrouwtje is dol op bijnamen want sinds 

Laiza bij ons woont is het woordje ‘boompoes’ ook al opgedoken in ons 

huishouden. Na de  zoveelste zinloze hondentraining heeft het vrouwtje 

die lieve, kleine, schattige eekhoorntjes met hun prachtige staarten namelijk tot ‘boompoes’ 

gedoopt. Dat gaat als volgt in zijn werk: Als ze samen wandelen en Laiza een eekhoorntje in 

de boom ziet klimmen roept het vrouwtje vrolijk: ‘boompoes’! Dan draait het monster zich 

zowáár om naar het vrouwtje en krijgt een koekje. Ik ben toch zó blij dat ik niet in de buurt 

ben bij dit soort gelegenheden want ik zou me enórm generen. Mijn pluizenvelletje zou ver-

bleken van schaamte. En dat zou mij, het vrouwtje kennende, ongetwijfeld ook een bijnaam 

opleveren: Sneeuwpluisje of zo? Hoe dan ook, ik, als column schrijvende webpoes verwijs 

jullie graag naar de webshop voor informatie over de tikpoes. En als ik me niet vergis zie ik 

nu een boompoes voorbijkomen….toedeloetjes. Pluis 

 

Het Klavier is wegens vakantie 

gesloten  
van 19 juli tot en met 4 augustus 

 
De Kunst10Daagse Bronck-

horst wordt dit jaar alweer 
voor de zevende keer geor-
ganiseerd door de Stichting 
Kunst & Cultuur Bronck-

horst.  
Het Klavier doet daar dit 
jaar aan mee met een expo-
sitie van de uit Winterswijk 

afkomstige kunstschilder 
Jan Derk Heesen.  
  

 
Jan Derk tekende en schilderde al vroeg in z’n leven. Zijn oom Ger Heesen en tante Riek van 
der Lichte, beiden bekende kunstenaars in Winterswijk, stimuleerden hem de opleiding aan 
de Kunstacademie te Enschede te volgen en daar studeerde hij in 1981 af op zeegezichten. 

Water was en is een belangrijke inspiratiebron voor Jan Derk. Hij heeft vele Winterswijk-
se  beeklandschappen en  ook abstracte landschappen in olie, gouaches en aquarellen ge-
schilderd. 
In de loop der tijd is hij meer en meer door acryl geboeid geraakt en hij schildert daar nu 

abstracte doeken mee, waarin het landschap vereenvoudigd en vervormd wordt weergegeven, 
ontdaan van de elementen uit de zichtbare werkelijkheid. De grote voorbeelden van Jan 
Derk Heesen zijn onder meer Jackson Pollack, Willem de Koning, Otto de Kat, Claude Monet 
en Kees Verwey. 

  
De expositie is geopend  

van 3 t/m 5 mei  
&  

9 t/m 12 mei  

van 11.00 tot 17.00 uur. 
  

Muzikale afsluiting expo zondagmiddag 12 mei om 16.00 uur  
 

Meer informatie op  
ww.kunst10daagsebronckhorst.nl 

Niet te missen! 

 
Zet nu alvast 2 data voor prachtige lunch-
concerten in de agenda! 

 
22 september 2013 Vera Kooper– piano 

De in Salzburg wonende en studerende 
Nederlandse pianiste speelt met ragfijne 

virtuositeit.  
 
22 december 2013 Midwinterconcert 

met pianoduo Scholtes en Janssens. Zij 
vieren onder andere op ons podium hun 

10-jarig jubileum. 


