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Ook in 2017 staan 
we graag voor u 

klaar met service, 
aandacht en 

vakkennis! Volg en 
like ons ook eens op 

Facebook, daar 
vind u de laatste 

nieuwtjes die in 
deze Nieuwsbrief 

niet (meer) passen. 
 

Facebook.com/
hetklavier 

 

 

Wat een uitdagingen hebben we weer gehad in 2016! 

Het begon allemaal met een fijne en goed bezochte tentoonstelling met grafisch werk van Gert van de Pol. 

Daarna volgde al snel het einde van het lesseizoen. De leerlingen tot 18 jaar gaven een indrukwekkend 

prachtige uitvoering! In datzelfde weekend was er een gezellige middag voor de volwassenen opgeluisterd-

met zang en pianospel van Rita. Een paar dagen later was het tijd voor een pianovakantie. Deze is prima 

verlopen met leuke cursisten en gelukkig redelijk goed weer!   

Jack gaf eind juni een succesvol concert in de dorpskerk van Vorden in de serie Toeristenconcerten en 

begeleidde nog een aantal poëziemiddagen in Gelselaar. Eind augustus begon de caroussel echt te draaien 

voor de jubileumconcerten van Rita & Wendy. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was heeft Rita in het 

najaar een theoriecursus georganiseerd voor volwassen leerlingen en op het laatste nippertje in december 

nog een tentamen gedaan voor haar rechtenstudie aan de Open Universiteit. Nog nahijgend van al deze 

uitdagingen wensen we jullie…. 

Jack in actie tijdens de pianovakantie 



Verkoop Piano’s - Vleugels  
Stemmen - Revisie - Taxatie 

Jack van Dodewaard 
Ambachtsweg 2A 
7251KW Vorden 

0575-552794 & 06-51098865 
jack@het-klavier.nl 

Pianoles-Pianovakanties - Expo 
Rita Boshart 

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

www.het-klavier.nl 

Jack de muzikale aftrap doet in 2017? Want op zaterdag 11 februari organiseert Galerie 

De Burgerij een natuurwandeling door het prachtige coulisselandschap rond Vorden. De 

wandeling duurt maximaal twee en een half uur. Terug in de galerie is er een heerlijk Vor-

dens drankje en speelt Jack piano-improvisaties. Aansluitend kun je smullen van een ste-

vige Seizoens ArtisTTable bereid door Johan Mollenhof van Galerie De Burgerij. Uiteraard is 

er volop gelegenheid de expositie in Galerie De Burgerij te bekijken en de aanwezige kun-

stenaar(s) te ontmoeten. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

13.30 uur: verzamelen in Galerie De Burgerij , Zutphenseweg 11 in Vorden; 

14.15 uur: aanvang natuurwandeling; 

± 16.30 uur: terug in galerie, Vordens drankje; aansluitend SeizoensArtisTTable. 

 

Kosten: € 25,00 p.p. (exkl. drankjes ‘aan tafel’). 

Reserveren/info: 06 51 11 23 90 / deburgerij.vorden@gmail.com 

Maximaal aantal 15 deelnemers (dus ... wees er snel bij) 

Jack een week later speelt op het evenement ‘Gluren bij de Buren’ in Warnsveld? Op 

17 februari speelt hij daar om 13.00, 14.30 en 16.00 uur weer de sterren van de hemel. 

Adres: Kloetschup 25 Warnsveld. Meer info: www.glurenbijdeburen.nl/zutphen  

De broers Ed en Jack van Dodewaard samen gaan exposeren? Het Klavier doet weer mee 

aan de Kunst4Daagse en dit keer is het fotowerk te bewonderen van Ed en Jack bij Het 

Klavier. Datum: 25 t/m 28 mei 2017. 

We gaan zingen! Tijdens een cursus van 6 repetities gaan een aantal volwassen leerlingen 

een andere muzikale beleving aan naast de wekenlijkse pianoles. Lekker samen zingen, 

eenvoudig van blad lezen en basistechniek zang. Dit idee is voortgekomen uit de succesvolle 

(en gezellige!) theoriecursus van dit najaar. 

Het duo ‘Die Rita und der Rudi’ in de startblokken staat? Twee bevlogen pianodocenten 

met een passie voor zang gaan samen het avontuur aan. Er staat een programma in de 

steigers met verhalende liederen en chansons, poëzie en pianospel. Het is de bedoeling om 

in 2017 een aantal optredens te verzorgen. Fijn voor (huis)kamerconcerten en kleine podia. 

De Open Universiteit al een aantal jaren wordt bezocht door een zingende pianojuf? In 

een traag maar gestaag tempo studeert Rita Rechten aan de OU. Inmiddels liggen de certifi-

caten van de Basiscursus (een pittige startcursus waarin alle rechtsgebieden aan bod ko-

men) Inleiding Staatsrecht, Bestuursrecht, Strafrecht en Rechtsgeschiedenis op de plank. 

Voor 2017 staat in ieder geval Privaatrecht op het programma en heel misschien Interna-

tionaal recht. 

 

contact 

Facebook.com/hetklavier 

 
Wist u dat de jongste leerlingen 

van het Klavier 4 en 5 jaar zijn? 

Met een speciaal lesprogramma, 

tekeningen en spelletjes wordt 

auditief iedere week een nieuw liedje 

aangeleerd. Na een paar maanden 

starten we met eenvoudige tekens 

die bij het notenschrift passen. Op 

die manier speelt de leerling na een 

jaar al liedjes van noten zonder 

notenbalk.  

Wist u dat in 2017... 

Man man man, wat hebben we het geweldig gehad! Daar stonden we dan in onze mooie jurk 

voor een uitverkochte zaal van het Kulturhus en een week later in Enschede. Met dat prach-
tige, enthousiaste orkest, die bijzondere special guest Gery, de sfeervolle verlichting, de vak-
bekwame dirigent die alles in goede banen heeft geleid en onze eigen mannen die het geluid 
hebben gedaan. Wat een féést is het geworden en wat zijn we na afloop overláden met com-

plimenten. Een jubileum waar we met trots en een heel blij gevoel op terug kijken.  
Natuurlijk gaan we gewoon door met samen zingen. Op onze bijgewerkte website vind je alle 
informatie over de programma’s die we kunnen brengen en natuurlijk nog wat mooie foto’s 
van ons jubileum. www.ritaenwendy.com  

Meneer Muis 

speelt gitaar 
met een poot  
op de snaar. 
En de poes 

luistert mee 
dat klinkt mooi 

doe je mee? 

Nog één keertje dan..‘ De Oude Droom’ 

 
Vlnr: Marc van Wessel, Gery Groot Zwaaftink, 

Rita & Wendy 

mailto:deburgerij.vorden@gmail.com

