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‘ Dank, dank, dank!’

Middels deze extra uitgave van de
nieuwsbrief willen we graag iedereen
bedanken die het jubileum van Jack tot
een geweldig festijn heeft gemaakt!
Jack is overstelpt met kaarten, mailtjes, SMSjes
bloemen, bloembollen, speeches, boeken, tekenspullen, champagne, cognac en wijn. Meer dan
genoeg om de komende tijd wanneer de werkzaamheden dat toelaten, in gepaste dronkenschap, lezend, tuinierend en tekenend door te
komen.
De gezellige receptie op zaterdag 29 oktober had
een ontspannen sfeer. De vrijwillige bijdrage van
Gerry, Yolande en Wendy (catering) gastvrouw
Maria en pianist Marek Pietrasiewicz zorgden

ervoor dat alles vlekkeloos verliep. Mede hierdoor was de ontvangst
hartelijk, de hapjes en
drankjes smakelijk, de
muziek herkenbaar en
onderhoudend.
Waakhond Laiza stal de show
met haar fraaie verschijning en heeft menig hondenliefhebber laten smelten. De jubilaris, de
meesten kennen hem in
spijkerbroek en trui, was
voor de gelegenheid keurig in het pak gestoken,
en nam, zichtbaar aangedaan door alle belangstelling, alle felicitaties en
geschenken in ontvangst.
Rond18.00 uur werden
de aanwezigen getrakteerd op een miniconcert
van de jonge Mexicaanse
pianist Juan Zuruthuza
(1981). Hij speelde op
verzoek van de jubilaris
werken van Chopin en
delen van de liederencyclus der Winterreise van

F. Schubert in een bewerking door F. Liszt. Dat
leverde hem een staande
ovatie op. ‘Dank, dank
dank’ waren de woorden
van Jack, die weliswaar
op de hoogte was van het
feest, maar geen idee had
wie er kwamen. Dit alles
was zorgvuldig geheim
gehouden om deze feestelijke dag nog eens extra
mooi te maken. Na het
muzikale
intermezzo
werd er nog heerlijk na
geborreld en gepraat tot
in de avonduren. Jack:
‘ een geweldige dag vol
emoties en verrassingen.’
Verder in deze nieuwsbrief: Alvast een aankondiging
van
een
lunchconcert 18 maart
2012 a.s. door pianist
Marcel Worms!
De volgende nieuwsbrief
verschijnt eind februari
2012.

Midwinterconcert 18 december 15.00 uur
‘Rita zingt…’
In het soloprogramma ‘ Rita zingt…’ vertelt Rita over 35 jaar zingen en
liedjes schrijven. Ze vertelt een bijzonder verhaal over haar stem en neemt
je zingend mee op reis, kris- kras door de tijd, vrolijk en droevig, gek en
mooi. Een bonte mix van de aller-allermooiste liedjes van 35 jaar liedjes
schrijven en songs van componisten en tekstdichters die haar inspireerden. Haar verrassende veelzijdigheid, warme stem en haar gevoel voor
theater en taal heeft al menigeen ontroerd en aan het lachen gemaakt.
In ‘ Rita zingt…’ is ze meer dan ooit zichzelf: ‘met alleen een piano,een paar
liedjes en jij… de koning te rijk en als een vogel zo vrij ! ‘
Na de try-out in september en het eerste optreden in de Lindesche Molen waren er gelukkig alleen maar
positieve de reacties: ‘ Een zeer goed doordacht programma met prachtige teksten en melodieën van eigen
hand, aangevuld met teksten van grote tekstschrijvers als Paul van Vliet en Ivo de Wijs. Een paar hoogtepunten uit het programma waren zeker Huwelijkse staat en Veenbrand. Maar speciaal in het Duitstalige
lied Du laat Rita zich voor wat haar stem betreft van haar beste kant zien. Muzikaal, humoristisch, gevoelig
en kwetsbaar, dat zijn de trefwoorden voor het programma ‘Rita zingt ... ’
Kaarten €15,- voor jeugd tot 16 jaar € 7,50 incl. consumpties. Kaarten reserveren: 0575-550756
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18 maart lunchconcert met Marcel Worms
De komende tijd wil Het Klavier een aantal
concerten als lunch-of koffieconcert aanbieden.
De zeer veelzijdige pianist Marcel Worms bijt
de spits af: op zondagmiddag 18 maart 2012
geeft hij een lunchconcert bij Het Klavier.

Wanneer Jack bij u thuis komt
om de piano te stemmen is het
klaarleggen van een afgepast
geldbedrag niet meer vanzelfsprekend in dit digitale tijdperk.
Maar Het Klavier gaat met de tijd
mee en voortaan kunt u pinnen!
Jack heeft namelijk tegenwoordig onderweg een mobiel pinapparaat bij zich. En de reacties
zijn uitermate positief. Ook is
het uiteraard handig voor concertbezoekers, leerlingen en cliënten die aan de Ambachtsweg
komen.

Deze zeer breed geïnteresseerde pianist, met al een
groot aantal CD’s op zijn naam, werkte mee aan
bijzondere projecten en geeft aandacht aan componisten die minder bekend zijn. Sinds 2002
houdt Marcel zich bijvoorbeeld actief bezig met de
pianowerken van de Spaanse componist Federico
Mompou. In 2009 bracht hij als eerste pianist een
cd uit met ongepubliceerd pianowerk van deze componist, dat in 2008 was ontdekt.
In de volgende nieuwsbrief gaan we nog iets nader in op de muziek van F. Mompou. Wat we
alvast kunnen meedelen dat het uitgangspunt voor het concert van 18 maart de muziek van
Mompou is en van daaruit maakt de pianist muzikale uitstapjes naar andere componisten.
Uiteraard zal hij er ook het één en ander over vertellen. Om u vast een beeld te vormen van
de pianist en zijn uitgebreide repertoire, hier vast het adres van zijn website:
www.marcelworms.com
Aanvang concert 13.00 uur
Kaarten kunt u vanaf heden reserveren : 0575-550756
Volwassenen €15,- Jeugd €7,50 inclusief koffie en krentenbrood.

Vervoer van/naar concert
Wilt u graag één van de concerten bijwonen maar heeft u geen vervoer of gaat u liever
niet alleen? Op 18 december en 18 maart rijdt er een ‘busje’. Inwoners van Vorden,
Hengelo en omgeving, jong of oud (eventueel met rolstoel of rollator) kunnen zich
aanmelden voor dit vervoer. Bel voor informatie en opgave naar: 06 57079558
Vrijwilligers die in de toekomst met een personenauto iemand willen halen en/of brengen:
laat het ons weten! 0575-550756

In plaats van kerstkaarten wensen we U dit jaar via deze weg...

PrettigeFeestdagen!
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