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We gaan begínnen!

...met de Kunst4Daagse
Bronckhorst
van 25 t/m 28 mei.

Zoals ieder jaar doen weer tientallen kunstenaars mee aan deze succesvolle kunstroute. Dit jaar zullen de
broers Ed & Jack van Dodewaard exposeren bij Het Klavier met fotografie. Want deze kunst hebben ze
allebei omarmd. Maar hun uitgangspunten en visie verschillen totaal.
Ed zoekt graag de verstilling in beelden uit de natuur, bijvoorbeeld diverse steenformaties of glasobjecten
die hij in zijn studio verder uitwerkt. Ook deed hij al twee keer een fotoshoot met Rita & Wendy waaruit
hun persfoto’s zijn voortgekomen.
Jack legt zeer uiteenlopende onderwerpen vast met liefde voor het kleine en oog voor detail. Hierdoor ontstaan soms raadselachtige beelden die de kijker in verwarring kunnen brengen.
Zijn mooiste ‘ook goeiemorgen’ foto’s zijn natuurlijk ook te zien.
Alle informatie over de route en de andere kunstenaars is te vinden op www.kunst4daagsebronckhorst.nl.
Ed is op donderdag en zondag aanwezig om zijn werk toe te lichten. Zijn website: www.fovado.nl
Jack is er natuurlijk iedere dag. We hopen je te zien op één van deze dagen!

Vertroetel je piano!
Ook de afgelopen winter zijn er weer diverse eigenaren van een
vleugel of piano blij gemaakt met een (soms ingrijpende ) revisie.
Jack weet hoe een instrument oorspronkelijk moet en weer kan
gaan klinken. Maar ja, als je voor een oud en of afgepeigerd instrument staat is dat natuurlijk lastig uit te leggen. Degene die
zijn of haar instrument wil laten reviseren moet vertrouwen op
de ervaring en kennis van Jack.
Dat is misschien nog wel een lastiger proces dan de revisie zelf.
Want vaak komt het voor dat er een emotionele band met de piano is en daar mag iemand natuurlijk niet
zomaar aan gaan sleutelen. Wanneer een instrument een grote revisie eigenlijk niet waard is dan is Jack
soms de brenger van slecht nieuws. Gelukkig komt dat niet zo vaak voor.
Wist u trouwens dat een piano één keer per decennium een soort grote beurt moet hebben? Hamertjes
schuren, schoonmaken, het mechaniek opnieuw afregelen? Dit laatste houdt in dat de meer dan 50 onderdeeltjes per toets worden nagelopen om te kijken of alles nog optimaal functioneert. Disfunctioneren heeft
direct invloed op de klank en de aanslag. Waarmee we maar willen zeggen, vertroetelen doet wonderen!
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Leerlingenconcert
Alle leerlingen tot 18 jaar geven vrijdagavond 30 juni een slotconcert in de zaal van
Het Klavier. Zowel de leerlingen als wijzelf kijken er ieder jaar erg naar uit want het is reuze
gezellig en er wordt heel mooi piano gespeeld. ‘The best of’ uit het repertoire van dit seizoen
is deze avond te horen en ook samen geven alle leerlingen na de pauze nog een toegift als
quatre-mains duo of op twee piano’s. De avond begint om 19.00 en behalve familie en vrienden van de spelers zijn belangstellenden voor pianoles zijn van harte welkom!
De slotmiddag voor volwassenen is zaterdagmiddag 1 juli vanaf 15.00 uur.
Programma: pianospel van Jack, Rita en Rudi brengen een deel van hun repertoire en we
blazen het koortje nieuw leven in.
Ook deze middag staat open voor belangstellenden die overwegen les te nemen bij Het Klavier.

Hiep hiep hoera, Jack is 65
geworden!

Zingen!
In een dolle bui heeft Rita het voorstel gedaan aan de volwassen leerlingen om eens
samen te gaan zingen. Dat heeft ze geweten! Wat een enthousiasme, inzet en gezelligheid
heeft dat opgeleverd. Maar dat niet alleen. In zes luttele weken zijn er een een aantal liedjes
ingestudeerd, stemoefeningen gedaan en is er hard gewerkt aan luisteren naar elkaar en
zuiverheid. Knappe prestatie voor een groep mensen waarvan meer dan de helft dacht, ik
kan écht niet zingen. Volgend seizoen gaan we dit project zeker herhalen.

Over zingen gesproken...
Weet u nog dat het duo ‘Rita en Rudi’ in de startblokken stond? Inmiddels hebben deze
twee bevlogen pianodocenten met een passie voor zang een avondvullend programma paraat
dat ingekort kan worden tot 60 of 30 minuten. Met liederen ‘die ertoe doen’ in het Duits en
Nederlands, poëzie gecombineerd met klassieke muziek en quatre-mains spel.
Rita en Rudi zijn voor het eerst samen te horen tijdens het inloopconcert in juli.

Inloopconcert 8 juli 15.30 uur

En ons moppie is alweer 7 jaar
binnenkort!

Zaterdagmiddag 8 juli kun je binnenlopen voor een gratis concert bij Het Klavier. Dit
keer hebben we als gast de pianist Rudi Kaldenberg. Na het pianospel van Jack gaat hij Rita
begeleiden en samen brengen ze een deel van het programma waaraan ze het afgelopen halfjaar hebben gewerkt. Pianist Rudi Kaldenberg startte als negenjarige jongeling met orgelspelen en studeerde na de middelbare school hoofdvak orgel bij Kees van Houten en Bert Matter
aan respectievelijk het Utrechts en Arnhems conservatorium. Vanwege zijn interesse in lichte muziek volgde hij keyboardlessen bij Tom Langhorst aan het Tilburgs conservatorium.
Rudi was jarenlang als orgel- en keyboarddocent verbonden aan de muziekschool in Meppel,
het huidige Scala Centrum voor de Kunsten, en geeft, na een staatsexamenstudie piano bij
Roelof Been, alweer een aantal jaren met veel plezier pianoles. Daarnaast is hij werkzaam
als begeleider van koren en solisten.

Jack speelt...
Hieronder een aantal optredens op een rijtje waar de maestro te horen zal zijn:
Natuurlijk tijdens het inloopconcert zaterdag 8 juli a.s.
Donderdag 27 juli, aanvang 15.30 uur
in de reeks Toeristenconcerten in de Vordense Dorpskerk.
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Donderdag 30 augustus, aanvang 15.30 uur
In diezelfde reeks Toeristenconcerten in het afsluitende concert ‘Vordens Content’ in de
Dorpskerk van Vorden

Huh...Kerst?
Geloof het of niet maar de dames Rita &
Wendy zijn al met kerst 2017 aan de slag.
Heb jij genoten van het jubileumconcert?
Of heb je het gemist? Zet dan 9 december
alvast in de agenda voor een sfeervolle
avond
‘ Op weg naar Kerst in het Kulturhus’.
De dames treden die avond op samen met
het koperensemble van de Harmonie Vorden en popkoor Zutfun. Er staat weer
prachtige muziek op het programma waardoor je helemaal in de stemming komt voor Trouwens...
Kerst.
Hier werden we best een beetje verlegen van...

