
In deze nieuwsbrief kijken we terug op een aantal activiteiten maar natuurlijk ook vooruit! Het seizoen 

begon in september met een indrukwekkend concert van pianiste Vera Kooper, vlak daarna  gevolgd door 

een succesvol bezoek van het College van Bronckhorst. In november hadden we een leuke informatieve 

avond met Jack van Dodewaard over de piano en in december hebben we genoten van het  Midwintercon-

cert met pianoduo Scholtes & Janssens. Daarna is Rita in februari met een groep volwassen leerlingen 

naar de opera geweest. Best veel allemaal naast de ‘ gewone’ werkzaamheden. Vandaar dat we besloten 

hebben het in het voorjaar iets rustiger aan te doen. Nou ja, rustig… wanneer u deze nieuwsbrief doorleest 

ziet u dat er nog genoeg valt te beleven! Graag tot ziens! 
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Zondag 23 maart ontvangt Het Klavier opnieuw een pianoduo!  
Pianisten René Maurer en Guy van Beek brengen een sprankelend 

Argentijns programma op twee vleugels. Virtuositeit, strakke ritmische 
figuren en een flinke dosis melancholie. Het komt allemaal samen in de 
Argentijnse Tango. Op het programma staan naast beroemde tango’s als 

Adiós Nonino en Libertango ook minder bekende werken van Piazzolla en 
Ziegler èn…eigen arrangementen. 
Sinds 2008 vormt René Maurer samen met jazz pianist Guy van Beek een 
pianoduo en zij hebben in 2012 hun eerste CD uitgebracht.  Wat aanvan-

kelijk begon als een gezellig onderonsje is uitgegroeid tot een spectaculair 
programma op twee vleugels. Wat zo bijzonder is aan dit duo, is de totaal verschillende achtergrond van 
beide pianisten. Guy van Beek heeft na zijn studies economie en recht uiteindelijk toch zijn passie voor 
muziek gevolgd en is uitgegroeid tot jazzpianist, componist en arrangeur. René  Maurer daarentegen is 

klassiek geschoold aan het Conservatorium van Utrecht en Amsterdam, volgde vele masterclasses in het 
buitenland en studeerde een aantal jaren in Parijs bij Eugen Indjic. Beide pianisten zijn inmiddels zeer 
actief op allerlei gebieden in het muzikale leven. Twee pianisten die zo verschillend zijn en toch één geluid 
maken. Dat belooft een spannend concert te worden en Het Klavier gaat die uitdaging graag aan! 

 
Aanvang concert 12.30 uur  
Kaarten kunt u vanaf heden reserveren : 0575-550756 of per mail: rita@het-klavier.nl    
Volwassenen €15,- Jeugd €7,50 inclusief consumptie met suiker-en krentenbrood 

Colofon 

Uitgave: het Klavier, Vorden 

Tekst, lay-out: Rita Boshart 

 

 
 

Het gaat goed 

met Het Klavier 
op Facebook!  

Neem eens een 

kijkje!  
.  

Terugblik op Opfriscursus & College Bronckhorst 

Het College van Bronckhorst bracht in septem-

ber een bedrijfsbezoek aan Het Klavier. Zij kre-
gen een rondleiding door de showroom met instru-
menten, de werkplaats, de concertzaal en de leska-
mer. Tot slot kregen ze gezamenlijk een korte im-

pressie van een pianoles.  
Gezien de tweet die volgde is ons verhaal goed 
overgekomen en staan we zeg maar ‘op de kaart’. 
 

 

 

 

 

De opfriscursussen van de afgelopen maanden zijn succesvol geweest! 
Hier de reactie van Annerieke op Facebook:  
‘De opfriscursus piano gevolgd bij het Klavier te Vorden. Prima cursus om je 

weer te motiveren meer piano te gaan spelen. Wordt leuk gebracht, spelen, 
een stukje theorie en vooral samenspel. Heb het enig en zinvol gevonden. 
Met humor werd er les gegeven en nu speel ik weer met plezier op mijn pia-
no. Een aanrader deze cursus. Rita bedankt voor dit pianoplezier !! 

 

Tot groot verdriet van het 

vrouwtje is poes Pluis  

25 november 2013 

overleden. Zij zijn 17 jaar 
dikke maatjes geweest.  

Ook was zij de inspiratiebron 

voor vele columns, en andere 
bizarre en vrolijke 

briefwisselingen met andere 

poezenliefhebbers.   
Zij was een mooie, zachte, 

bijzondere, nuffige, 

dominante en zeer 
aanhankelijke poes. 

Ze wordt gemist en zeker ook 

door Laiza. Zij heeft twee 

maanden lang na het 
overlijden van Pluis voor het 

slapen gaan liggen joelen in 

de bench. Om in 
Pluizentermen te spreken: 

Boeaah...  



Gratis inloopconcert 12 juli 

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 

Website 

Seizoensafsluiting pianoles 

Op onze website is alle informatie 
te vinden over de instrumenten 
in de showroom, het stemmen, de 

verhuur, alles met bijbehorende 
tarieven.     
 
Onder pianolessen vindt u de 

cursusfolder van seizoen 13/14.  
 
Klik op concerten en u kunt het  

volledige archief van de concerten 
die wij tot op heden hebben 
georganiseerd bekijken, plus de 
actuele agenda. 

 
Klik op webshop en u kunt een 

aantal artikelen online bestellen. 

Vrouwen Werkgroep Bronckhorst nodigt  
8 maart alle vrouwen binnen de gemeente 

Bronckhorst uit voor een gezellige middag 
in het kader van Internationale Vrouwen-
dag. De Vordense dames Rita Boshart en 
Wendy Addink spelen deze middag hun 

theaterprogramma  
     " Hoe speelt een vrouw het spel".  

In dit programma zijn de heren een weekendje van huis en de dames hebben het rijk alleen. 
Samen vragen ze zich af, hoe speelt een vrouw het spel? Welke keuzes kun je maken, hoe ga 

je om met verlies en waarmee kun je jezelf een flinke oppepper geven? Gewapend met, in de 
ene hand een glas wijn, in de andere hand een bonbon, proberen Wendy en Rita zingend  
antwoord te geven op al die vragen, met bijna twintig nummers uit  musical, pop en chanson 

die op een muzikaal verrassende manier aan elkaar worden verbonden. De slanke heldere 
stem van Wendy en de warme volle laagte van Rita vullen elkaar mooi aan en zorgen in de 
samenzang voor kippenvel bij het publiek. Je bent van harte welkom!  
in Café-Restaurant den Bremer,  
Zutphen-Emmerikseweg 37, Toldijk  

Aanvang 13.30  
Entree 7,50 incl. 2 consumpties 
 

De komende tijd blijven Wendy en Rita samenwerken. Dat bete-
kent dat deze voorstelling nog is te boeken.  Belangstelling? 
Neem vrijblijvend contact  op met Rita voor info.  

Zaterdag 12 juli om 15.30 is er weer een gratis 
inloopconcert bij Het Klavier.  

Jack van Dodewaard speelt piano improvisaties en Rita 
Boshart gaat zingen. En wie weet is er een gast, dat is nog 
even een verrassing. Kijk tegen die tijd even op de website 
voor het programma!   

Pianist Jack van Dodewaard is overigens inmiddels de vaste 
muzikale begeleider van de poëziemiddagen van Galerie de 
Burgerij in Vorden. Ook dit seizoen, in november en februari 
speelde hij zijn sfeervolle improvisaties rondom de gedichten.  

Vrijdag en zaterdag 2 en 3 mei is Het Klavier wegens vakantie gesloten. 
 

In de zomermaanden knijpen we er ook even tussenuit om op te laden. 
Vanaf 13 juli tot en met 8 augustus is Het Klavier dan ook gesloten. 
 
Vanaf 9 augustus staan we weer voor u klaar! 

Zaterdag 5 juli is er voor de leerlingen van Het Klavier de 

jaarlijkse einduitvoering voor de jeugd t/m 18 jaar. Het is 
altijd groot feest met een rode loper, een beetje zenuwen, prach-
tige muziek en na afloop bloemen voor alle leerlingen! Voor de 
pauze mag iedere leerling twee solostukken spelen en na de 

pauze wordt er samen gemusiceerd. Vier - en zeshandig piano-
spel of werken voor twee piano’s. De maand juni staat dan ook 
vrijwel helemaal in het teken van de voorbereidingen hiervoor.  
 

Zaterdag 28 juni is er voor de volwassen leerlingen een gezellige middag bij Het Kla-

vier om het lesseizoen gezamenlijk af te sluiten. Deze middag zal de piano centraal 
staan, maar in welke vorm dat dit jaar zal zijn is nog een verrassing.  
 
De einduitvoering en de middag voor volwassenen is een besloten gebeuren en alleen 

toegankelijk  voor familie en eventuele belangstellenden voor pianoles. 
 
 
 

Elf volwassen leerlingen gingen 12 februari gezamenlijk naar de opera Don Giovanni 
van Mozart op initiatief van Het Klavier. Maar door de storm in Good Old England was de 
satelliet verbinding met het Royal Opera House beroerd. Het beeld en geluid kwam met hor-

ten en stoten binnen. Geen goed idee voor een mooie (en voor  velen eerste ) operabeleving. 
We hebben het even aangekeken maar toch besloten om deze voorstelling niet uit te zitten. 
Gewapend met vrijkaarten en een extra drankje hebben we gezamenlijk besloten een tweede 
poging te wagen 24 juni a.s. met Madame Lescaut van Puccini. Iets heel anders, dat wel, 

maar de trailers hebben ons overtuigd! Wie wil kan zich bij ons aansluiten! Neem dan con-
tact op met Rita vóór 25 april. Zij gaat in mei stoelen reserveren. 

Dames voor dames! 

Lestari en Gwylim luisteren 

naar de muzikale verrassing 

ter ere van hun 10-jarig 

jubileum. 

Vera Kooper aan het inspelen voor het concert. 

Vakantie 


