
Save the date! 

NieuwsbriefNieuwsbrief  

11e jaargang, nr. 2 

Najaar 2017 

  

  

  

  

  

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

PIANOVAKANTIESPIANOVAKANTIES--EXPOSITIESEXPOSITIES  

Colofon 

Uitgave: het Klavier, Vorden 

Tekst, lay-out: Rita Boshart 

Fotografie: Jack van 
Dodewaard 

 

Vanuit de prachtige 
Achterhoek wensen 

we iedereen  
een gezellige  

feestmaand en alle 
goeds voor 2018! 

 
U kunt bij ons online kaarten bestellen voor de voor-
stelling: 

Via mailadres rita@het-klavier.nl 
A. In deze mail laat je weten hoeveel kaarten je wilt be-
stellen. Vermeld hierbij naam en plaatsnaam en tele-
foonnummer. 

B. Je krijgt dan een bevestigingsmail waarin de  
betalingsopdracht staat vermeld. 
C. Als de betaling is ontvangen krijg je een bevestiging 
waarmee je de kaarten  aan de kassa kunt ophalen. 

 
Voor vragen kun je altijd contact opnemen. 
 

 

Op weg naar Kerst in het Kulturhus Vorden 

Adverteren 
In januari starten we met een nieuwe advertentie strategie. 

In 2018 verschijnt er iedere maand een informatieve tekst over Het Klavier in het weekblad van Vorden en 
omgeving. Achter de stille voorgevel van onze zaak gebeurt zoals je weet toch heel veel en dat is in een sim-
pele advertentie niet uit te drukken. Om daar wat meer over te kunnen vertellen lijkt ons een goed idee. In 
die nieuwe reeks artikelen is er ook gelegenheid om als client, leerling of bezoeker van Het Klavier een 

stukje te schrijven over je ervaringen met Het Klavier. Heb jij daar wel belangstelling voor? Stuur dan een 
mailtje naar rita@het-klavier.nl dan krijg je meer informatie.  

Want de komende maanden staan er een aantal muzikale evenementen op het programma. De aanleiding 

is o.a. ons 10-jarig bestaan in het voorjaar van 2018, maar ook de escapades van zangduo Rita & Wendy 
zorgen weer voor reuring. Kortom, pak de agenda er bij en blok de data! In deze en de volgende Nieuwsbrief 
houden we je op de hoogte. 

Heb jij ook zo genoten van het jubileumconcert van Rita & Wendy vorig jaar? Dan mag je deze avond niet 

missen! Héél anders maar net zo leuk. Op uitnodiging van het Kulturhus brengen Popkoor Zutfun o.l.v. 
Ton-Herman Melis, het Koperensemble van de Harmonie Vorden en Rita & Wendy een aantal mooie en 
vrolijke kerstliedjes in een programma waarin ook andere toepasselijke nummers worden gespeeld en ge-
zongen. We brengen allemaal onze eigen nummers in, maar in zeker de helft van het programma wordt in 

diverse combinaties gespeeld en gezongen. De avond wordt gepresenteerd door Jan Rigterink. Onze vaste 
geluidsmannen Jack en Johny verzorgen het geluid en RL Lighting gaat iedereen weer fantastisch uitlich-
ten. Wij denken dat het opnieuw een hartverwarmende avond gaat worden en verheugen ons erop!  
We hopen dat je er (weer) bij bent!  

Vanaf donderdag 
18 januari start 
het Winterkoor 

weer!  
Zes weken lang 

een uurtje zingen 
in de week,  

samen met  
anderen die ook 
(haast) nog nooit 
hebben gezongen. 

Dolle pret  
en verrassende 

uitkomsten! 

Doe je mee? 

 



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 

12 april 2008 

Het Klavier 10 jaar: agenda 

Logeren 

Waar blijft de tijd? 

Herken je ons nog? Wat een jonge koppies hè? Intussen zijn we alweer bijna tien jaar verder. 

Wat hebben we hier een mooie tijd in het gezellige Vorden, de prachtige omgeving en in het 
ideale bedrijfspand. Zo feestelijk als we begonnen zijn, gaan we vieren dat Het Klavier in 
april 2018 tien jaar bestaat. Dat doen we met drie weekenden vol evenementen. Met  
klassiek, jazz, kleinkunst, ambacht en historie is er voor elk wat wils, maar steeds staat de 

piano centraal! In de volgende Nieuwsbrief vertellen we nog meer over de concerten en de 
musici die we hebben uitgenodigd. Maar nu geven we alvast ’de agenda’ zodat je niets hoeft 
te missen!  

We beginnen in het weekend van 7 en 8 april met een traktatie voor alle leerlingen van Het 

Klavier. We gaan historische instrumenten bekijken in het leuke Geelvinck Muziek Museum 
in Zutphen. In een rondleiding van een uur komen we langs allerlei bijzondere voorlopers 
van de huidige piano. Op sommige mag gespeeld worden en ze zien er zo anders uit dan de 
moderne instrumenten, dat je je ogen uitkijkt. 

 
Zaterdag 7 april 14.00 uur Bezoek Geelvinck Muziek Museum voor leerlingen t/m 18 
jaar.  
Zondag 8 april 11.00 uur  Bezoek Geelvinck Muziek Museum met volwassen leerlingen. 
 

In het weekend van 14 en 15 april gaan we zelf muziek maken. Zaterdagavond staat in het 
teken van de piano als begeleidingsinstrument.  
De mooiste (kleinkunst)liedjes met prachtige pianobegeleidingen worden deze avond vertolkt 

door Rita & Wendy en Rita samen met pianist Rudi Kaldenberg. 
Zondagmiddag kruipt Jack achter het klavier. Niet alleen om te improviseren en zijn compo-
sities spelen maar ook om te vertellen over zijn vak als stemmer en technieker. Een boeiende 
middag over de vele kanten van het pianovak. 

 
Zaterdag 14 april 20.00 uur Rita & Wendy & Rudi & heel veel liedjes @the piano 
Zondag 15 april 15.30 uur Jack van Dodewaard achter, en ‘over’ de piano 
 

In het laatste weekend komen twee fantastische pianisten bij ons spelen. 
Mike del Ferro is een jazz pianist van wereldformaat en we zijn onwijs trots dat hij bij ons 
komt. In een soloprogramma met een kleine pauze zal hij ons feest opluisteren!  
De Belgische klassieke pianist Matthieu Idmtal is een poëet aan het klavier en een romanti-

cus pur sang. Hij zal zondagmiddag een recital verzorgen waar de liefhebber van klassieke 
pianomuziek enorm van zal genieten. 
 
Zaterdag 21 april 15.30 uur Jazz Hour met Mike del Ferro 
Zondag 22 april 15.30 uur Klassiek recital door Matthieu Idmtal 

 
 

FINE 

Voor alle concerten is in verband met het beperkte aantal zitplaatsen reserveren gewenst.  
Entree: vrijwillige bijdrage  

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! 

In onze showroom 

NIEUW 


