
 
Het is u misschien al opgevallen dat we onze activiteiten de afgelopen tijd wat beperkt hebben. In deze 

Nieuwsbrief  zult u kunnen lezen dat we de bakens wat aan het verzetten zijn. Ons doel is om ons meer te 
richten op ‘de basis’ ; goede en inspirerende lessen geven, mooie piano’s in- en verkopen, uw piano goed 
onderhouden, service en kwaliteit bieden en voor u klaarstaan met eerlijk advies. Daarnaast blijven we zelf 
ook graag muziek maken want dat is onze grote inspiratiebron.  

Onze koerswijziging heeft een aantal gevolgen: De showroom is alleen nog geopend op afspraak. U kunt 
ons altijd bellen om een afspraak te maken. Ook zijn we gestopt met het organiseren van gastconcerten. 
Nadat we dit bijna 15 jaar gedaan hebben wordt het tijd voor iets anders. We bedanken alle musici nog-
maals voor hun prachtige muzikale inbreng! Met vrijwel allemaal hebben we nog contact en we wensen hen 

veel succes met hun muzikale carrière. 
We hopen dat u ondanks deze koerswijziging de weg naar Het Klavier blijft vinden met al uw pianowensen. 
We staan graag voor u klaar! 
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Muzikale winterwandeling en ‘Met de kunstenaar aan tafel’ 

 
Op zaterdag 7 februari en zaterdag 21 februari organiseerde Galerie De Burgerij uit Vor-
den in samenwerking met Het Klavier een winterwandeling door het prachtige Achterhoek-
se coulisselandschap in de directe omgeving van het kastelendorp Vorden. De wandeling 

startte en eindigde (met een heerlijke maaltijd) in Galerie De Burgerij. Onderweg werd een 
tussenstop gemaakt voor een muzikaal intermezzo bij Het Klavier door Jack. Dit initiatief 
werd zeer goed ontvangen door alle wandelaars! 
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Rita Boshart 

Rita & Wendy  

 
zijn 18 maart te zien 

tijdens de 2e 
voorronde van  

‘Open Podium’  
in schouwburg 

Amphion  
te Doetinchem. 

.  
 

29 maart vanaf 16.00 
uur met  

‘Stadsliedjes’ 
in ‘la Cucina’ op het 
Stationsplein tijdens 
de Culturele Zondag 

in Enschede. 

En nu? 

 

Natuurlijk blijven we niet stilzitten! Want...vanaf de meivakantie gaan de pianovakanties van start! Op de 
volgende pagina meer hier over. 
 
We doen dit jaar mee aan de Kunst4Daagse Bronckhorst met een expositie van zijdeschilderes Wilma de 

Man uit Hendrik Ido Ambacht. Ook hierover meer op de volgende pagina. 
 
Jack begeleidt met zijn improvisaties twee keer per jaar de poëziemiddagen bij Galerie de Burgerij en speel-
de in 2014 in de Dorpskerk van Vorden, het inloopconcert en tijdens de demonstratie van vleugels in no-

vember. Ook in 2015 zal hij weer van zich laten horen zoals u hierboven hebt kunnen lezen. 
 
Rita & Wendy blijven samen zingen! Zij hebben in 2014 maar liefst 50 nummers ingestudeerd voor diverse 
gelegenheden en het programma met Stadsliedjes is momenteel favoriet bij het publiek. Fotograaf Ed van 

Dodewaard heeft tijdens een zeer gezellige fotosessie prachtige foto’s van de dames gemaakt. Activiteiten 
zijn te volgen via onze website. 
 
Onze website is de afgelopen winter geheel vernieuwd door Jack en we hebben er al veel complimenten 

over gehad. De website van de pianovakanties is gemaakt door Da Vinci Webdesign en ook deze site wordt 
zeer goed ontvangen.  
 
AGENDA HET KLAVIER 

14 maart           Volwassen leerlingen gaan naar Johannes Passion van J.S.Bach 

14 t/m 17 mei  Kunst4Daagse Bronckhorst met expositie van Wilma de Man 

27 juni              Slotmiddag volwassen pianoleerlingen 

4 juli                 Einduitvoering pianoleerlingen t/m 18 jaar 

11 juli               Gratis inloopconcert 

 
 

Jack is met zijn 
improvisaties 

zondagmiddag 19 
april te horen tijdens 

het  Open 
Dichterspodium in 

Lochem. 
Het thema van de 

middag is  
‘ Dichter bij de 

Graafschap’  



Gratis inloopconcert zaterdag 11 juli 15.30 

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 

Nieuw...Pianovakanties! 

Het Klavier doet dit jaar weer mee aan de K4D Bronckhorst. In de hele gemeente is 

deze dagen kunst te bewonderen, een heerlijk uitje in het Hemelvaart weekend! 

Bij ons kunt u werken zien van zijdeschilderes Wilma de Man afkomstig uit H.I. Am-

bacht. Zij laat zich inspireren door kleuren en vormen van de natuur. ‘De natuur is 

nooit hetzelfde en zo is het met zijdeschilderen ook, de verf 

gaat soms zijn eigen weg’. Wilma is tijdens een ziekte periode 

in 1998 begonnen met het maken van beren. Na een bezoek aan 

een kleine winkel in Delfshaven met beschilderde zijden kleding 

raakte zij hierdoor geïnspireerd. Van een bevriende modeont-

werper kreeg ze lapjes en daarmee ging ze aan de slag. Met on-

der meer bindtechnieken, knikkers, touwtjes, bladeren en veel 

experimenteren raakte zij meer en meer bedreven in de techniek 

van het zijdeschilderen. Ze beheerst het materiaal inmiddels zo 

goed dat ze ook bloemen op de stof creëert of een gestileerd 

landschap. De schilderijen variëren van klein tot heel groot en 

van werken in zwart-wit tot schilderijen met prachtige diepe 

herfstkleuren. Haar werk bestaat voornamelijk uit half-

abstracte doeken, hoewel toeschouwers toch gemakkelijk iets in 

haar werk herkennen. Ze exposeerde een aantal keren in de 

Randstad en deed met succes mee aan de Grohe Art wedstrij-

den ‘ Schilderen op zijde’  in Belgie.   

Jack speelt piano improvisaties en Rita gaat zingen. En wie weet is er toch een gast? 
Kijk tegen die tijd even op de website voor het programma!   

 

 
Het Klavier organiseert in 2015 tijdens vrijwel iedere school-

vakantie een pianovierdaagse voor  amateurpianisten die het 
beoefenen van hun hobby willen combineren met een korte 
vakantie in de Achterhoek.  

 
 

Tijdens een pianovakantie speel je samen met maximaal drie andere enthousiaste amateur 
pianisten quatre-mains, of op twee (of meer) vleugels, onder leiding van docente Rita Bos-

hart. Er zijn twee cursusmogelijkheden, een opfriscursus en een pianopluscursus. 
 
Er is iedere dag voldoende gelegenheid om lekker te ontspannen en de omgeving te verken-
nen. Je kunt overnachten in één van de vele B&B’s of hotels in Vorden waarmee we goede 

contacten hebben.  
Wat kun je verwachten van de cursussen? Je gaat in beide cursussen muziek maken met je 
medecursisten binnen je eigen mogelijkheden! Daarnaast krijg je uitleg over muzikale en 
technische aspecten van jouw pianopartij, het notenschrift in het algemeen en soms crypti-

sche muzikale begrippen. Hierdoor krijg je een nieuwe en verhelderende kijk op de muziek 
en van daaruit ga je verder met samenspelen. Door mee te lezen met en te luisteren naar 
pianomuziek en uitleg over de diverse compositievormen voor piano gaat er zeker een nieuwe 
muzikale wereld voor je open. Ook nemen we een kijkje in de werkplaats waar wordt ge-

stemd en gerepareerd. Uiteraard is er iedere ochtend tijd en ruimte om je partij te oefenen. 
De docente is steeds aanwezig om je te helpen bij moeilijke passages. Natuurlijk wordt er 
ingegaan op vragen en wensen van de deelnemers. Kortom een muzikale midweek met als 
middelpunt jouw (en ons) favoriete instrument, de piano!  

Meld je aan of zeg het voort en kijk  op de website www.hetklavierpianovakanties.nl 

voor alle informatie! 
 

Kunst4Daagse Bronckhorst  

Bolan Silent System 

Kunst4daagse Bronckhorst  

 

van 14 t/m 17 mei 
Openingstijden dagelijks  

van 11.00 tot 17.00 uur 

zijdeschilderijen van 

Wilma de Man  
 

www.kunst4daagseBronckhorst.nl

 
Het Bolan Silent System kan worden ingebouwd in vrijwel iedere 

piano. Zo wordt het mogelijk om zowel digitaal met koptelefoon als 
acoustisch te spelen. Het Klavier heeft het afgelopen jaar al een aantal 

pianobezitters (en hun buren…) blij gemaakt met dit vernuftige systeem.  

De klank van de digitale piano is prima, de aanslag blijft zoals je dat 
gewend bent van je piano.  

Wil je op alle tijdstippen van de dag spelen?  
Dan is dit een geweldige mogelijkheid! 

Jack kan je alle informatie geven. 


