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hafabra-directieproject
Focus op
de Tao van het Dirigeren

30 jan-02 febr ‘13

Met medewerking van:
Trompetterkorps der Koninklijke
Marechaussee, Harmonie ‘67, Brassband
de Wâldsang, Nationaal Fanfare Orkest en
PCC Strijkersensemble

(Gast)docenten:
Jan Stulen, Danny Oosterman,
Jan-Ype Nota, Evert Bisschop Boele,
Tijmen Botma en Klaas van der Woude

www.hanze.nl/prinsclausconservatorium
meer informatie via w.t.de.jong@pl.hanze.nl

share your talent. move the world



















































	













































































	







Piano’s Maene Nieuws

Ter ere van de 125ste verjaardag van Yamaha lan-
ceerde het merk een nieuwe reeks vleugelpiano’s:
de CX-reeks. Deze vleugels bouwen voort op de
Conservatory-reeks van Yamaha (de C-reeks), maar
incorporeren heel wat upgrades : verbeterde construc-
tie van de zangbodem en diens steunbalken en ribben,
nieuw design van het meubel, Duitse snaren en hamers.
Het eindresultaat is een reeks instrumenten met een

Op 26 oktober stelden wij in onze concertzaal deze
nieuwe CX-reeks in première aan het Belgische pub-

met een onvergetelijk concert van het tango-ensemble
Soledad en een receptie in - hoe kan het ook anders -
Argentijnse stijl.

De volledige reeks vleugels is nu ook te bezichti-

contact op met een van onze pianoconsultants voor

Belgische première Yamaha
CX-Reeks

Piano’s Maene
Passion for musiciansUw pianospecialist sinds 1938

Showrooms in Brussel, Antwerpen, Gent en Ruiselede

Meer nieuws en informatie over onze promoties en onze activiteiten
vind je op onze website :

www.maene.be www.steinway.be

Steinway Pianowedstrijd
voor de Jeugd 2013
Om jonge en getalenteerde pianisten aan te moe-
digen zich te vervolmaken in de muziek, en om dit
kostbare talent te koesteren en te cultiveren, organi-
seert Piano’s Maene om de twee jaar een Steinway
Pianowedstrijd voor de Jeugd, in samenwerking
met het EPTA Vlaanderen/Brussel, Stichting Robus
en het Conservatorium Antwerpen.

Piano’s Maene organiseert
tweede stemmersopleiding
Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar
pianotechnici, startte Piano’s Maene in 2011 een
eigen stemmersopleiding. De eerste editie leverde
ons al twee nieuwe stemmers op, en begin 2012
vond alweer de tweede editie - in samenwerking met
Syntra - plaats. Vier stemmers werden geselecteerd om

Tussen het stemmen van piano’s door (een
‘stemmersbootcamp’ zo je wil), krijgen de ‘juniors’
van onze Expert Technicians bijkomende opleiding
over alle aspecten van de pianomechaniek, om zo alle
mogelijke problemen de baas te kunnen.

Jef Neve is Steinway-Artiest
Jef Neve, een van de meest prominente jazzpianisten/-

‘Steinway-Artist’ noemen, net zoals 1.600 andere

hij over de ganse wereld op. Tijdens zijn concerten
in binnen- en buitenland verkiest hij te spelen op een
Steinway concertvleugel.

Tijdens deze 5de editie krijgen we ook de steun van
BMW Belgium en Bank Delen.

Traditiegetrouw vinden de preselecties plaats in de
concertzaal van Piano’s Maene Ruiselede, en dit op

pianowedstrijd zal dan weer doorgaan in de Blauwe
Zaal “DeSingel” op 24 maart 2013.

Iedereen tot 18 jaar kan deelnemen aan de Steinway
Pianowedstrijd voor de Jeugd. Wil je je inschrijven?

van onze pianoconsultants.

Pianoconcerto in opdracht van Brussels Philhar-
monic en De Bijloke. Vier jaar later, op 29 september
in de concertzaal van Piano’s Maene, stelde hij zijn
2de Pianoconcerto (eveneens in opdracht van De
Bijloke gecomponeerd) in avant-première voor
aan het publiek van Piano’s Maene. Hierin werd
hij bijgestaan door de Pools-Indonesische pianist
Alexander Gurning.

Zijn tweede Pianoconcerto is het resultaat van 3 jaar
reizen, eindeloze uren in luchthavens, telkens nieuwe
hotelkamers, en ontmoetingen met mensen uit de hele
wereld. Hij liet zich niet vastpinnen door het klassieke
concept van een concerto, maar maakte gebruik van

muzikale invloeden...













Deventerweg 12
7213 EG Gorssel

Tel: 0575 491255
www.saxpoint.nl
info@saxpoint.nl







Alle internationale topmerken
in verschillende prijsklassen op één adres

Johan van Geffen
Provincialeweg 3    5503 HA   Veldhoven

Tel. 040 - 253 75 18
www.deblaasinstrumentenspecialist.nl

Openingstijden:
Maandag gesloten,

Dinsdag t/m vrijdag 10:00-18:00 uur
Vrijdag koopavond tot 20:00 uur

 Zaterdag 9:00-16:00 uur

en onderhoud

 ervaring in service



















Snel en discreet
contact geld lenen?

Beleen uw sieraden en juwelen.
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