
Zoals we in de vorige editie al aangaven doen we dit jaar weer mee met de 

Kunst4Daagse Bronckhorst. Dit keer met grafisch werk van Gert van de Pol 

uit Elst. Behalve zijn tekeningen zijn ook objecten te zien van zijn hand. Alle 

informatie over de route kunt u vinden op www.kunst4daagsebronckhorst.nl 

Onderstaand een nadere beschouwing van het fascinerende lijnenspel van 

Gert door kunsthistoricus Harrie Vens. 
‘ Het grafisch werk van Gert van de Pol vraagt nadrukkelijk een nadere beschou-
wing. Het roept direct vragen op. Wat gebeurt er op het paneel? Waar wordt er uit-

gebeeld? Dat is niet in negen seconden te doorgronden, de gemiddelde tijd dat een 
museumbezoeker voor een schilderij stil staat. Soms in bonte dwarrelende kleuren, 
soms in enkel zwart en wit maar vooral in de spaarzaam ingekleurde lijnen wordt 
de indruk gewekt van een geheimzinnige ruimte die er achter verborgen ligt. In eer-

ste instantie doet het denken aan Escher, de trappen die nergens naar toe gaan, de 
vlakken die de ene keer structureren, de andere keer verwarren. Toch is daar niet 
alles mee gezegd. 
Van de Pol heeft een eigen wereld geschapen 

door de abstrahering van een ruimte die mis-
schien geen ruimte is. De werken met gebogen 
lijnen doen denken aan gefragmenteerde 
bloempatronen zoals je soms in de rimpeling 

van water ziet. De rechte lijnen verwijzen naar 
kasten, trapportalen, flatgebouwen of industri-
ële ruimtes, maar steeds weet je het niet zeker. 
Onze natuurlijke neiging om alles te benoemen 

en een plek te geven wordt hier onderuitge-
haald. 

Vergeefs zoek je naar een houvast, naar een 

herkenbaar punt. Het kan je overkomen dat je 

plotseling beseft dat je zélf dat vaste punt bent. 

Alsof de afbeelding de vragen die het werk op-

roept teruggeeft aan jezelf. Dat is, hoewel ook 

weer verborgen, een intieme kwaliteit in een 

schijnbaar mechanisch lijnenspel.’ 

 Druk voorjaar! 

Kunst4Daagse Bronckhorst met Gert van de Pol 
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Donderdag 30 juni speelt Jack in de serie Toeristenconcerten van de Dorpskerk in Vorden.  

Op de fraaie (door Het Klavier geleverde) Schimmel vleugel zal hij zijn improvisaties 

en composities ten gehore brengen.  

Aan het einde van de zomer en wel op 1 September 15.30 uur is hij nog een keer te 

horen in het slotconcert van deze serie.   

Aanvang van het concert 15.30 uur 

www.vriendenvandedorpskerkvorden.nl 

Colofon 

Uitgave: het Klavier, Vorden 

Tekst, lay-out: Rita Boshart 

Fotografie:  
Ed van Dodewaard 

Rita Boshart 

Van de foto’s van het orkest, 
koor en Gery is ons de 

fotograaf onbekend. 

 
Bij Het Klavier staan 

een aantal fraaie 
instrumenten te koop 
tegen scherpe prijzen!  

 

Vleugels: 
Grotrian-Steinweg 

Bechstein 
 

Piano’s: 
Yamaha, Seiler 

e.v.a. 
 

Belangstelling?  
Bel 06-51098865 

 
 

Kunst4Daagse 

Bronckhorst 
5 t/m 8 mei 

 
Het Klavier is deze 

dagen geopend van 
11.00 tot 17.00 uur 

 
Gert is alle dagen 

aanwezig om zijn 
werk toe te lichten. 

Jack speelt in de Dorpskerk Vorden 

Er staat heel wat op de rol het komende voorjaar en daarom ontvangt u deze Nieuwsbrief vlak voordat alle 

activiteiten van start gaan. In plaats van een lang inleidend stukje laten we deze uitgave snel beginnen 
want er is veel te vertellen! We hopen u op één van de gelegenheden te ontmoeten en wensen iedereen al-
vast een zonnige zomer! 



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 

contact 

Rita & Wendy & Vordens Mannenkoor 

Facebook.com/hetklavier 

door pianoleerlingen van Het 

Klavier 

Vrijdag 1 juli 2016 

In de concertzaal van Het Klavier 

Aanvang 19.00 uur 
 

Familie, vrienden en belangstellen-
den voor pianoles zijn van harte 

welkom! 

Het kan niet op….30 april zijn Rita & Wendy te gast bij Het 

Vordens Mannenkoor. Het koor viert dit jaar zijn 80-jarig 
jubileum en heeft in voor-en najaar een aantal concerten 
gepland waarin zij Vordens talent hebben uitgenodigd om 
mee te werken. Op het programma van 30 april staan 

sfeervolle en vlotte nummers op het programma. 
En de diva’s zingen natuurlijk ook een aantal nummers 
gezamenlijk met de heren.  
 

Aanvang concert 20.00 uur 
Kulturhus Vorden 

Toegang gratis 

Einduitvoering 

U kunt nu al kaarten bestellen 
voor de voorstelling in Vorden! 

1. Via het invulformulier op de  
jubileumpagina van onze website of 
2.Via ons mailadres  

ritawendy2014@gmail.com In deze 
mail laat u weten hoeveel kaarten u 
wilt bestellen.  
a. U vermeld hierbij uw naam en 

plaatsnaam en telefoonnummer. 
b. U krijgt van ons dan een beves-
tigingsmail waarin de betalingsop-
dracht staat vermeld. 

c. Als wij uw betaling hebben ont-
vangen dan krijgt u van ons een 
bevestiging waarmee u de kaarten  
aan de kassa kunt ophalen. 

 
Voor vragen kunt u altijd contact 
met ons opnemen. 
 

Hartelijke groet, Rita & Wendy 

Jubileumvoorstelling ‘ De Oude Droom’ 

Een nieuw jaar en dus nieuwe kansen voor de piano-
vakanties. Dit jaar wordt de eerste week gehouden 

van 7 t/m 10 juli, in augustus is er een pianovakan-
tie van 25 t/m 28 augustus. 
Voor de eerste zomercursus hebben zich al vier dames 

gemeld en deze week is dus vol. Voor de cursus in au-
gustus is al belangstelling maar er is ook nog plek. Zin 
in een paar muzikale dagen in de Achterhoek? Boek 
dan je pianovakantie bij Het Klavier. We zijn heel blij 

dat een aantal B&B’s en Hotel Bakker inspelen op deze cursussen en een speciaal arrange-
ment aanbieden! We gaan er weer fijne dagen van maken en impressies zijn te zijner tijd op 
onze Facebookpagina te zien.  

 
Afsluiting pianoseizoen  

voor volwassenen 
 

Zaterdag 2 juli 
14.00 uur 

Pianovakanties 2016 

Rita en Wendy hebben een fantastisch muzikaal cadeau gekregen voor hun jubileum: 
De Koninklijke Enschedese Burger Harmonie o.l.v. Marc van Wessel! Dit orkest gaat de 

dames de hele avond begeleiden. Wat een feest en wat een mogelijkheden! De diva’s 
hebben daarom tientallen liedjes beluisterd en verzameld de afgelopen maanden en daaruit 
is inmiddels een conceptprogramma ontstaan met prachtige muziek voor zowel de diva’s als 

het orkest.  
 
En omdat de dames niet gewoon ‘liedje, instrumentaaltje, 
liedje’ wilden maar een programma met ‘poëzie, een verhaal, 

een gedachte, dat door het hele programma meandert’ hebben 
ze een Special Guest uitgenodigd: Verhalenverteller en trou-
badour Gery Groot Zwaaftink. Beroemd in Gelderland en ver-
re omstreken om zijn prachtige verhalen en zijn innemende 

manier van vertellen.  
 
 

 

 
 
 
 

Met al deze bijzondere ingrediënten hopen Rita en Wendy  
zaterdag 1 oktober het publiek te verrassen  

met hun muzikale jubileumvoorstelling 
‘De Oude Droom’.  

U bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren! 
 
Aanvang concert 20.00 uur, Kulturhus Vorden 
Kaarten €10,- in de voorverkoop (zie hiernaast) €12,50 aan de kassa  

Volg alle nieuwtjes op Facebook of op de website www.ritaenwendy.com  

Ben je nu echt niet in de gelegenheid om 1 oktober bij de première aanwezig te zijn? Dan kan je 8 oktober in Enschede 
komen luisteren. Hier spelen we hetzelfde programma nogmaals! Let op!! De kaartverkoop voor dit concert kan NIET bij 

ons maar uitsluitend via www.KEBH.nl. Op deze site vind je ook de overige informatie mbt het concert in Enschede. 

Inloopconcert 16 juli 15.30 uur 
Zaterdag 16 juli geeft Jack een klein concert bij Het Klavier. De toegang is gratis en je kunt 

zo binnenlopen. Het concert duurt een klein uurtje, is heel informeel en na afloop is er ge-
legenheid om iets te drinken en na te praten.  
 
 

 
De zaterdagen 23 & 30 juli en 6 augustus is Het Klavier gesloten ivm vakantie. 
We zijn wel telefonisch bereikbaar: 06-51098865 

mailto:ritawendy2014@gmail.com

