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Gelukkig weer een Nieuwsbrief
Omdat Rita te maken heeft met medische tegenslag hebben we in het najaar een Nieuwsbrief moeten overslaan. De problemen zijn nog niet helemaal voorbij maar met gezamenlijke inspanningen houden we de
blik vooruit en het hoofd koel. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de lespraktijk. Gelukkig heeft juf Erna
een deel van de lessen kunnen waarnemen en hebben alle leerlingen zich flexibel en geduldig getoond. De
manier waarop met ons wordt meegeleefd door leerlingen, vrienden en familie is dan ook hartverwarmend!
In deze Nieuwsbrief geven we een kleine terugblik in beeld op een fantastisch 10-jarig jubileum!
Ook stellen we u graag voor aan Jore Bron, leerling-stemmer die bij ons het pianovak leert.
Tot slot vragen we graag uw aandacht voor een fraaie tentoonstelling van het kunstenaarsduo Constance
Visser & Henk van der Ven. Zij werken al jaren samen onder de naam GRAFISLAVA.
Tijdens de Kunst4Daagse Bronckhorst is hun werk te bewonderen bij Het Klavier. Bovendien zijn ze vrijdag
31 mei de hele dag aanwezig om hun werk toe te lichten. Een reden te meer om tijdens het Hemelvaartweekend ons mooie dorp Vorden en Het Klavier een bezoekje te brengen. Graag tot ziens!

Terugblik op 10-jarig jubileum
Wat hebben we ons 10-jarig bestaan geweldig kunnen vieren. Alle
activiteiten zijn uitstekend bezocht
en gewaardeerd.
Op de foto’s hier rechts een geïnspireerde Mike del Ferro en een afterparty op de stoep van Het Klavier
met soep uit de houtgestookte veldkeuken. En ook nog eens fantastisch weer!
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Hieronder ‘volle bak’ voor pianistMatthieu Idmthal.
Daarnaast:met leerlingen en ouders
bij Het Geelvinck Muziek Museum.

Pianist Rudi Kaldenberg en Rita & Wendy
verzorgden een avond bomvol mooie liedjes.

Jack gaf een lezing
over het pianovak.

We bedanken
alsnog iedereen
voor het
meewerken aan
dit jubileum.
Ook veel dank
voor alle
cadeau’s,
goede wensen
en
complimenten
voor ons
en ons bedrijf.

Jore & Jack aan het werk

Jore Bron
Het feestgedruis was nog nauwelijks verstomd of Jore Bron stond
bij ons op de stoep. Met de vraag of Jack bereid was hem het pianovak te leren. Het klikte zo goed dat hij de volgende dag al
gestart is met de opleiding. Jore is tot ons aller tevredenheid alweer een jaar bij ons aan de slag. Mechanieken reviseren, veel
stemmen om de oren te trainen, verhuizingen van piano’s, klantcontacten etc. We proberen de volle breedte van dit mooie vak op
hem over te dragen. Het Klavier doet dit in samenwerking met de
stichting Ambacht Nederland en de daaronder vallende Ambachtsacademie. Jack is nu officieel 'leermeester' en dat doet hij erg goed
volgens Jore. Het is geweldig om dit mooie ambacht door te geven
aan iemand met zoveel enthousiasme en interesse. We zijn dan
ook blij én trots dat we dit mogen doen! En u zult hem in de toekomst zeker gaan ontmoeten!

Expositie Grafisch Collectief Grafislava
Wij zijn al heel lang bewonderaar van
het werk van GRAFISLAVA en zijn heel
blij hun werk te mogen exposeren tijdens de Kunst4Daagse.
De kunstenaars Constance Visser en
Henk van der Ven zijn in 1999 gaan
samenwerken onder de naam GRAFISLAVA. Zij maken grafiek en kunstenaarsboeken. Daarnaast hebben zij diverse ruimtelijke werken en grote tekeningen op hun naam staan, voortgekomen uit hun ervaringen op het grafische
gebied.

KUNST4DAAGSE
BRONCKHORST
HET KLAVIER
is van
30 mei t/m 2 juni
geopend
van 11 tot 17 uur
Meer info:
www.kunst4daagsebronckhorst.nl

contact
Verkoop Piano’s - Vleugels
Stemmen - Revisie - Taxatie
Jack van Dodewaard
Ambachtsweg 2A
7251KW Vorden
0575-552794 & 06-51098865
jack@het-klavier.nl

www.het-klavier.nl
Pianoles-Exposities
Rita Boshart
Ambachtsweg 2B
7251KW Vorden
0575-550756
rita@het-klavier.nl

Facebook.com/hetklavier

De technieken die in hun grafiek gebruikt worden zijn de hoogdruk en het sjabloneren.
Hun werk kenmerkt zich door gelaagdheid, zowel in kleur als in vorm. Ook de huid van het
werk speelt een grote rol. Zij drukken al hun grafiek handmatig, en op eigen pers. De verschillende werkzaamheden doen ze afwisselend, en pas als beiden het beeld geslaagd vinden, mag het werk het atelier verlaten. Zij signeren deze werken gezamenlijk, omdat zij gelijktijdig aan hetzelfde beeld werken.
Hiermee behoren zij tot een uiterst kleine minderheid van kunstenaars die intensief samenwerken, zonder een (echt)paar te vormen, en aan
veel meer dan aan één project samen te werken.
Zij hebben een gezamenlijk atelier, maar daarnaast ook ieder een eigen werkruimte.
De tentoonstelling toont onder andere een aantal grafische
werken, zowel monotypes
(éénmalige afdrukken) als werken in oplage.

Recital Jack in ‘ Theater onder de Molen’
Op 21 augustus vanaf 20.00 uur speelt Jack in dit gezellige, intieme theater tijdens de voorstelling van De Zomercarrousel die iedere zomer door dit theater
wordt
georganiseerd.
Kaarten
kunt
u
reserveren
via
www.theateronderdemolen.nl

Einduitvoering leerlingen
Einduitvoering door leerlingen van Het Klavier
Vrijdag 28 juni 19.00 uur

Slotmiddag voor
volwassenen
Zaterdag 29 juni
15.00 uur

