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Mini fotoreportage van een revisie 

Terwijl we inmiddels in de vierde golf zijn beland en het virus van geen ophouden weet, gaan wij, net zo 

onverstoorbaar als het virus, door met onze werkzaamheden. De lespraktijk loopt als een tierelier met 
enthousiaste leerlingen van alle leeftijden. En ook al zijn de lessen alweer een poosje online, de inzet van 
iedereen blijft heel goed, chapeau voor jullie! Jack gaat als vanouds naar zijn clienten om te stemmen, 
houdt voldoende afstand en wordt gewaarschuwd als er in een huishouden besmettingsgevaar dreigt. 

Waarvoor dank! Ook mooi om te merken dat de muziek in moeilijke tijden toch plezier en uitdaging blijft 
bieden. Wij blijven ons best doen om jou daarbij te steunen en te motiveren.  
Hoewel we weinig kunnen organiseren in deze periode gebeuren er wel veel andere mooie dingen. Een grote 
revisie van een oude vleugel heeft plaatsgevonden, onze gezamenlijke gedichtenbundel Decennium is ver-

schenen, alle liedteksten van Rita zijn gebundeld en de voorbereidingen voor een super leuke expositie 
tijdens de Kunst4dDaagse 2022 gaan gewoon door. Veel plezier met deze Nieuwsbrief! 

Kijk ook op www.het-klavier.nl/video  

voor zowel dit als meer filmpjes over 

pianotechniek.                  

Met de klok mee:  

 
Het logo zit meestal onder de 
snaren maar is door het 
weghalen van de oude besna- 

ring nu goed zichtbaar.  
 
Oude en nieuwe stempennen  
 

Alle maten snaren bij de hand. 
De bassnaren worden door  
een speciaal bedrijf op maat 
gemaakt en omwonden met 

koperdraad.   
 
Oude en nieuwe hamerkoppen 
 

Op onze website vind je een 
filmpje met een uitgebreide 
fotoreportage van de revisie 
van deze Ostlind & Almquist 

vleugel.  

 

 
 
Ook onze nieuwe 
koperen huisgenoot 

heeft een vaste plek 
in ons leven gekre-
gen. Helaas kunnen 
vele orkestrepetities 

van de Harmonie 
Vorden en Hafabra 
examens niet door-
gaan maar er wordt 

desondanks rustig 
doorgetoeterd.  

Foto: 

Liesbeth Spaansen 
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Gezamenlijke uitgave ‘Decennium’ 

Kunst4Daagse 2022 

Sla nu je slag! 
Corona bood de tijd en de ruimte om eindelijk deze 

gedichtenbundel te maken, geïllustreerd met foto’s 
van Jack. Er zijn al bijna honderd exemplaren ver-
kocht en we krijgen er mooie reacties op. Wil jij ook 
een exemplaar? Neem dan even contact op met één 

van ons. 
Voorwoord van het boekje: 
Van ‘het hekje’ heeft Jack het afgelopen decennium 
tientallen foto’s gemaakt. In dit boekje zijn de 
mooiste afgebeeld. Hat hekje bleek bestendig ook na 
vele jaargetijden. In diezelfde tijdspanne ontstonden 
meerdere gedichten waaronder die over het verstrij-
ken van de tijd en wat dat betekent. Zo ontstond het 
idee om de bestendigheid van het hekje versus de 
vergankelijkheid van het leven, gedurende ongeveer 
een decennium, samen te brengen in dit bundeltje. 

Een leven in liedjes 

  26 t/m 29 mei  

 

Als je gecharmeerd bent van het fotowerk van Jack en 
zijn pianomuziek, ga dan eens naar zijn You Tube 
kanaal. Hier vind je diverse filmpjes met prachtige 
natuurfoto’s en dito muziek door de meester zelf  

vervaardigd. 

In het TV programma Volle Zalen met Huub van der 

Lubbe van popgroep de Dijk, vertelt Huub dat in zijn 
liedteksten zo’n beetje zijn hele leven is beschreven. 
En eigenlijk is dat ook een beetje zo als ik naar mijn 
eigen oeuvre kijk. Een aantal lockdowns bleken de 

perfecte tijd om oude cassettebandjes door te luiste-
ren en oude mappen met teksten door te spitten en 
tot de toch nog wel verrassende ontdekking te komen 
dat er in totaal 70 Nederlandstalige liedjes in de kast 

liggen. Inmiddels heeft Jack alle opnames gedigitali-
seerd en waar nodig en mogelijk nog wat verbeterd. 
En zo ontstonden er na de gedichtenbundel Decenni-
um nog twee boeken waarin alle teksten van de jaren 

zeventig tot 2010 zijn opgenomen. Bij ieder boek zit-
ten een aantal CD’s waarop alle opnames te horen 
zijn. Deze variëren van huiskamer tot radio opnames. 
Het eerste boek van de jaren zeventig en tachtig is 

helemaal klaar en de verwachting is dat in januari 2022 ook het tweede boek afgerond zal 
zijn. Een mooi document dat tijdens het maken best wat emoties heeft losgemaakt maar ook 
blij en trots dat ik het allemaal heb mogen (mee)maken. Want waar ik gedurende al die tijd 
met veel nonchalance omging met mijn geesteskinderen besef ik nu pas dat het een klein 

maar mooi oeuvre is. Verrassend veel teksten zijn nog steeds actueel of universeel en kun-
nen eigenlijk zo weer gezongen worden. Het is hoe dan ook duidelijk dat naast alle andere 
talenten en vaardigheden ‘de liedjes zijn wie ik ben’. Beide boeken zijn uiteraard verkrijg-
baar. Neem bij belangstelling svp contact met mij op via telefoon, mail of Whatsapp. 

 

Zijn ze niet enig? Al deze dieren zijn 

getekend of geschilderd door leerlingen 
van Het Klavier. Hopelijk kunnen zij in 
mei volgend jaar eindelijk bij ons expo-
seren. Deze leerlingen en hun juf heb-

ben zich verenigd in ’Het Klavier Schil-
ders Collectief’ .  
 
 

Het wordt een zeer afwisselende expo-
sitie waarin diverse technieken en on-
derwerpen te zien zijn. Het collectief 
bestaat uit: Noor le Pair, Harriët Peteri, 

Ursula Jansen, Maike Smale, Inge van 
den Boom, Marianne Zaarbelink en 
Rita Boshart. 

Om een indruk te krijgen: Rita 

Boshart intikken op Youtube brengt 
je bij bovenstaand filmpje waar een 
aantal nummers zijn te beluisteren: 
De Zee, Het is Tijd en Tuin.  

 

Dame Laiza is nog steeds onze grote 

lieve huisgenoot. Pijntje hier, pijntje 
daar maar nog kras voor haar elf 
jaar en 6 maanden! 

Jack op You Tube 


