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Uitgave: het Klavier, Vorden 

Tekst, lay-out: Rita Boshart 

Een piano: instrument maar ook een meubel! 

 

 
Hiernaast nog een 
transparent model 

van Kawai.  

 
Petrof ontwierp een 

heuse pianobar 
voor de  

fuifnummers! 

Het is Corona wat de klok slaat! Ook bij ons heeft de pandemie invloed op ons werk en op ons leven maar 

ja, bij wie niet? Met Corona in het land valt er natuurlijk stukken minder te beleven daarom is de frequen-
tie van de Nieuwsbrief gedaald. Bovendien hadden we medio 2019 (opnieuw) lelijke medische tegenslag en 
voordat dan alles weer een beetje normaal is ben je maar zo vele maanden verder.  
Maar inmiddels zijn we wat dat betreft gelukkig weer aardig op streek en gaan we zo goed en zo kwaad als 

het gaat in deze gekke tijd door met onze werkzaamheden. Nee, beter gezegd passie! Want dat is het. We 
houden onverminderd van piano’s, pianospelen en alle mensen die daar ook iets mee hebben.  
Het lijkt wel een virus... 

Er zijn natuurlijk heel wat interieurs op de wereld waarin een vleugel 

uitsluitend als meubel dient. Zo’n stijlvol instrument is een lust voor het oog 
en maakt op iedereen veel indruk.  

 
 

Al je bladmuziek is  

(via de webshop) 
verkrijgbaar bij  

Albersen Muziek  
in Den Haag.  

Bel 070-3456000  
en vraag naar Maria of 

bestel via de website: 
albersenmuziek.nl 

Ook bij Het Klavier vind je niet alleen instrumenten in alle prijsklassen maar ook diversiteit in vormen, 

maten, kleuren en niet te vergeten…klanken. Op de foto rechts een mooie hoogglans Schimmel piano met 
(werkende) lampjes. Deze piano van een uitstekend merk klinkt ook nog eens als een klok. Ga je liever voor 
zwart? Het staat allemaal in de showroom en als het er niet is dan kunnen we het voor je vinden! 

Piano’s en vleugels zijn er in soorten en maten. Door de jaren, en zelfs eeuwen heen hebben vormgevers 

zich laten inspireren door het instrument. Zo ontstonden bijvoorbeeld doorzichtige vleugels, rechtopstaan-
de giraffe piano’s of vleugels die met drukke barokke figuren of goud zijn beschilderd. De doorsnee piano’s 
van deze tijd zijn doorgaans eenvoudiger van vormgeving en hoogglans zwart heeft bij de meeste mensen de 
voorkeur. (Best saai eigenlijk, toch?) Want een piano in een fraaie houtsoort kan in ieder interieur een ge-

weldig meubel zijn.  
Vele pianomerken hebben hun eigen vormgeving aan ‘hun piano’ gegeven waardoor er ook in deze tijd veel 
te kiezen valt. De Zwitser Lothar Thomma is een beroemde pianodesigner en werkte bij vele pianofabrie-
ken. Steinway & Sons ontwierp onlangs in samenwerking met de Amerikaanse zanger en acteur Lenny 

Kravitz een eigentijds model (zie foto links) Eveneens bij Steinway & Sons een model met medewerking van 
de Franse glaskunstenaar René Lalique (foto midden) Een Erard vleugel in barokke stijl zie je op de rech-
terfoto. 



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 

Bedankt! 

 
Helaas moest ook de einduitvoering wijken voor het coronavirus. 

Inmiddels hebben we een ‘geheime locatie’ op het oog waar we, als 
de regels het tzt toelaten coronaproof een uitvoering kunnen ge-
ven. Dát zou mooi zijn…! 

 

Leerling = Geslaagd 

 

 
 
Tijdens de eerste lockdown zijn de meeste leerlingen meegegaan 
in de mogelijkheid om de pianolessen via beeldbellen te volgen. 

En hoewel het allemaal verre van optimaal was hebben we ons 
moedig erdoorheen geslagen. Bij het beeldbellen was de verbin-
ding soms dermate  beroerd dat er geen andere optie was dan de 
les stop te zetten of zonder beeld verder te gaan. Ik wist niet dat 

(ik) het kon, telefonisch lesgeven...  
Inmiddels is de concertzaal coronaproof ingericht als lesruimte 
zodat fysiek lesgeven veilig is. Ik merkte tijdens de tweede golf 
dat iedereen erg voorzichtig is en in geval van twijfel altijd even 

contact opneemt. Als we het zo voorzichtig blijven doen en er van 
hogerhand geen dwingende maatregelen komen kunnen we on-
getwijfeld de rest van het seizoen zo verder. Dank aan alle leer-
lingen en ouders voor het meewerken en meedenken! 

Blaas je wijs! 

Heel misschien is er 
in het voorjaar een 

 
KUNST4DAAGSE  

BRONCKHORST 
 bij 

HET KLAVIER 

 van 
13 mei t/m 16 mei 

 
De organisatie van de K4D is positief 

ingesteld en gestart met de voor-

bereidingen. Wij hebben een plannetje 

voor een zeer diverse tentoonstelling. 

Mocht het allemaal doorgaan dan  
ontvangt u ruim op tijd een 

Nieuwsbrief met alle informatie!  

 

Meer info: 
www.kunst4daagsebronckhorst.nl 

De liefde voor de klank van koperblazers is bij Rita ont-

staan toen Rita & Wendy samen met het koperblaasen-
semble van de Harmonie uit Vorden meewerkten aan 
een kerstconcert in 2017. Maar ja tussen droom en 
daad stonden wetten in de weg en praktische bezwaren. 

Het ‘ Blaasjewijs’ project van de gemeente Bronckhorst 
begin 2020 gaf volwassenen gedurende 10 weken de 
unieke gelegenheid om kennis te maken met een 
blaasinstrument. Rita besloot mee te doen en wat 

bleek… 
Het was liefde op het eerste gezicht met de waldhoorn!  
Sindsdien is Rita lid van de Harmonie Vorden, heeft 
een prachtige hoorn te leen en volgt wekelijks les bij 

Harry ten Brinke. En… het gaat hart-stik-ke goed!! 
Harry steekt iedere les de loftrompet over zijn ‘oude, 
nieuwe’ leerling. Ook de eerste (wegens corona 
voorzichtige) schreden bij het jeugdorkest zijn gezet. 

Eén ding is zeker, de hoorn heeft een vast plekje tussen 
alle piano’s gekregen. Diverse leerlingen begeleiden de 
juf inmiddels ook met liedjes voor hoorn en piano.  
Super leuk en leerzaam!  

Jore Bron ging  het pianovak leren 

bij Het Klavier in samenwerking met 
de Ambachtsacademie, weet u het 
nog? Het bleek een zeer gemo-
tiveerde en getalenteerde leerling te 

zijn waarmee we het goed konden 
vinden. Inmiddels heeft hij een 
mooie werkkring gevonden bij een 
grote pianozaak in Veenendaal. 

Maar zo af en toe helpt hij Jack nog 
steeds met verhuizingen en ver-
plaatsingen van piano’s of vleugels. 
En dan kunt u hem dus toch nog 

tegenkomen. We wensen hem veel 
succes met zijn verdere carrière! 


