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Welkom bij de tweede editie van het Piano Buiten Festival

Het tweede weekend van september is er in de prachtige historische binnenstad van Culemborg 
weer overal pianomuziek te beluisteren: van amateur tot professional, van Saint Saëns tot 
The Beatles, op bijzondere buitenlocaties. 

Het Piano Buiten Festival is gratis en voor iedereen met in achtneming van de 1,5 m. 
We hopen uiteraard dat je van het festival geniet en dat je met gulle hand een financiële bijdrage 
wil geven. Dat kan op elke locatie, via de website en ook door simpelweg de QR code onderaan deze 
pagina te scannen.

Programmatijden
Tussen 12.30 en 12.50 meld je je aan bij het startpunt van de door jou gekozen looproute. 
Van 13.00 tot 16.45 uur zijn er concerten van 30 minuten met aansluitend 15 minuten pauze om 
naar je volgende locatie te lopen. Voor uitgebreide informatie zie het hoofdstuk Programma en 
toegangskaarten op pag. 4 en het programmaschema op pagina 8 en 9.

Slot van het festival en nagenieten
De laatste concerten duren 45 minuten om deze dag gepast te besluiten. Daarna kun je nog heerlijk 
nagenieten in de binnenstad met een hapje en/of drankje. kijk op de website bij welke horeca locaties 
je allemaal terecht kunt, vooraf rechtstreeks bij de locatie reserveren aanbevolen.

Impressie Piano Buiten Festival 2020

Scan de QR-code om te betalen voor Donatie

Piano Buiten Festival (prg).

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 18 augustus 2023.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Ua3A56

oTT1aSHOWkY-mi4A

Steun het Piano Buiten Festival met een donatie
Scan de QR code met je telefoon om een donatie te doen. 
Je doneert direct aan Stichting Pro Piano via een betaalverzoek. 
Veel dank! Wil je op een andere manier bijdragen, neem dan contact op 
met de organisatie.

foto Willy-Jan van Gemertfoto Donald Schalk

foto Bert Ververs foto Donald Schalk

foto Bert Ververs
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Pianisten looproute 1Programma en toegangskaarten 

Kyan van der Veen Improvisaties - Boomgaard achter het Weeshuis -13.00 uur
Kyan is met zijn dertien jaar een van de jongste deelnemers. Kyan geniet ervan om te improviseren,
hij vertaalt zijn gevoelens in noten en neemt je mee in zijn verhaal. Drie jaar geleden, op zijn 10e, 
werden zijn improvisaties verward met stukken van Einaudi!

Ruben Heimans Klassiek - Ramstoren - 14.30 uur
Ruben Heimans (1984) speelt al sinds zijn achtste vrij fanatiek piano. Met zo’n vijftien jaar privéles 
gaat zijn voorkeur uit naar klassieke muziek, maar is hij daarnaast ook een groot jazzliefhebber en 
speelt hij diverse jazznummers.

Femke Mulder Lichte muziek - Kasteeltuin - 15.15 uur
Femke speelt nu ongeveer 11 jaar piano, en heeft al 4 jaar meegedaan met de Pianowandeling
in Culemborg. ‘Pianospelen doe ik puur omdat ik het heel leuk vind! Ik hoop bij deze editie van
het pianofestival vooral mensen blij te kunnen maken met muziek, en daar zelf lol bij te kunnen
hebben.’

Douwe Eisinga Eigenwerk/minimal music  - Achter de Grote of Barbarakerk - 16.00 uur
Pianist en componist Douwe Eisenga maakt sprankelende muziek voor sprankelende geesten, 
een hypnotiserende mix van onweerstaanbare ritmiek, warme en omfloerste melodieën en
meeslepende lyriek. Al vijftien jaar trekt zijn muziek wereldwijde aandacht. Tijdens deze editie van 
het Piano Buiten Festival speelt hij zijn eigen werk.

Zo werkt het Piano Buiten Festival
Je kiest een looproute en meld je daarvoor aan via de website www.pianoculemborg.nl of op de dag 
zelf bij de startlocatie. Je start op de gekozen locatie en volgt de door jou gekozen looproute met 
bijbehorende locaties. Op pagina 8 en 9 kun je het festivalschema vinden. 

Vaste looproute
Om het voor alle bezoekers mogelijk te maken 1,5 meter afstand te bewaren is er een strak 
programma: elke locatie heeft een 30 minuten programma met telkens 15 minuten pauze waarbij 
de luisteraars naar de volgende locatie kunnen lopen. Je meldt je aan voor een looproute en volgt de 
instructies van de organisatie op.
Locatie 2 op de Markt is een pauze van 30 minuten voor een hapje/drankje en om te genieten van de 
historische binnenstad. Aansluitend wandel je zelf via de Vismarkt en de Tollenstraat naar de 
Ramstoren (locatie 3). Route 3 en 4 hebben geen ‘pauze’ van 30 minuten op de Markt maar na afloop 
van het programma ben je hartelijk welkom in de binnenstad.

Startpunten
Alle routes hebben een startpunt met nummer en kleur. Twee voorbeelden:
Wil je Hielko Ubels horen spelen om 16.00 uur bij het Stadskantoor? Kies dan looproute 2-groen. 
Je begint dan dus op locatie 2, de Markt en eindigt voor het laatste concert van Hielko.
Om Mike del Ferro in de Boomgaard achter het Weeshuis te horen spelen kies je startpunt 5-roze of 
6-geel. Dan start je achter de Grote of Barbarakerk (locatie 5) of tussen de bomen bij het Stadskantoor 
(locatie 6). Je komt dan vanzelf uit in de Boomgaard voor een concert van Mike del Ferro.

Covid-19 maatregelen
Aanmelden voor een looproute is nodig in verband met de handhaving van de 1.5 meter en het 
maximale aantal mensen dat per locatie is toegestaan. Als u klachten heeft: blijf thuis! 
Laten we met elkaar bijdragen aan een goed verloop van het festival.

Zo kan je je aanmelden - Toegangskaarten
Het beste is om je via de website aan te melden (sluit zaterdag 11 september 13 uur). We zijn 
namelijk gebonden aan een maximum aantal mensen per locatie. Aanmelden doe je met het 
formulier op de pagina Toegangskaarten. Op de dag zelf kun je je alleen aanmelden bij een startpunt 
als er nog plek is. Het Piano Buiten Festival is gratis, al wordt een donatie zeer op prijs gesteld. 

Pianisten
Informatie over de pianisten op de volgende pagina’s en uitgebreider op www.pianoculemborg.nl

Kyan van der Veen

Ruben Heimans
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Pianisten looproute 3Pianisten looproute 2 

Otto Dethmers Improvisaties - Ramstoren - 13.45 uur
Otto Dethmers is een muzikale duizendpoot. Hij is pianist, maar ook zanger, entertainer en cabaretier.
Dethmers heeft al meerdere keren acte de présence gegeven bij de Pianowandeling/Piano Buiten 
Festival. Hij zal een mix spelen van eigen muziek, Nederlandstalige liedjes en verrassende 
improvisaties, daarbij afstemmend op het aanwezige publiek.

Akari Bastiaens Klassiek - Kasteeltuin - 14.30 uur
Akari is een jonge pianiste, eerder dit jaar te gast bij podium Witteman. De jury van de Steinway 
Piano Competition beschreef haar als een witte raaf. Akari heeft al een rijk palet aan klankkleuren en 
een expressieve en pure muzikaliteit. Laat je betoveren door haar liefde voor de piano en het podium.

Douwe Eisinga Eigenwerk/minimal music  - Achter de Grote of Barbarakerk - 15.15 uur
Pianist en componist Douwe Eisenga maakt sprankelende muziek voor sprankelende geesten, 
een hypnotiserende mix van onweerstaanbare ritmiek, warme en omfloerste melodieën en
meeslepende lyriek. Al vijftien jaar trekt zijn muziek wereldwijde aandacht. Tijdens deze editie van 
het Piano Buiten Festival speelt hij zijn eigen werk.

Hielko Ubbels Klassiek - Stadskantoor tussen de bomen - 16.00 uur
Hielko Ubels (52) is een enthousiast pianist en heeft al een aantal keren opgetreden tijdens de
Pianowandeling in Culemborg. Hij speelt stukken uit het klassieke repertoire van componisten
als o.a. Chopin, Beethoven en Schubert.

Caya van Toorn Hedendaags - Ramstoren - 13.00 uur
Caya van Toorn is een singer-songwriter die je meeneemt in haar verhalen. Ze doet dit met haar
eigenzinnige, Nederlandstalige en Engelstalige songs. Ze treedt al jaren op in de Betuwe en in de rest
van de provincie Gelderland achter haar piano.

Niels Moes 
Messiaen - Kasteeltuin - 13.45 uur
Niels Moes (1950) begon op veertien-
jarige leeftijd met pianospelen. 
Hij heeft heel onregelmatig gestudeerd, 
soms vele jaren niet. 
Na zijn pensionering heeft hij 
wel weer de draad opgepakt en enkele 
lessen gevolgd bij Magda Evertsen, 
Jeroen van Veen en Robert Lambermont. 
In principe is Niels een autodidact.
hij speelt muziek van Olivier Messean.

Jacco Lamfers Eigen werk/minimal music - Achter de Grote of Barbarakerk - 14.30 uur
Na zijn studie aan diverse conservatoria in compositie en piano, concentreerde hij zich op het geven 
van concerten. Pas toen hij in Schotland woonde, kwam de rust en inspiratie voor het componeren 
terug. Jacco werkte aan het Royal Conservatoire of Scotland in Glasgow. Jacco speelt Meditatieve 
Minimal Music, met intieme, stromende structuren. 

Alexander en Christoffer Hartsink Klassiek - Stadskantoor tussen de bomen - 15.15 uur
Alexander(11) en Christopher(13) Hartsink spelen al 6 jaar piano. Sinds 2018/2019 krijgen ze les van
Marjès Benoist, hun grootste inspiratiebron voor pianospelen (met name quatre-mains spel). 
Ze kwamen extra in de spotlight toen ze in december 2020 samen de eerste prijs op het Piano Duo 
Festival Amsterdam wonnen. Ze vinden het super leuk dat ze mee mogen doen aan het Piano Buiten-
festival want ze hebben het enorm gemist om voor publiek te spelen.

Salon Ensemble La Vie en Rose Salon muziek - Varkensmarkt - 16.00 uur
Het roemruchte Utrechts Salon Orkest uit de jaren ’70 en ’80 presenteert zich nu onder de naam 
Salon Ensemble La Vie En Rose. La Vie En Rose bestaat uit Myra de Vries - fagot, Frank van Koten - 
hobo, Niek de Vente - piano, Jaap Blok - cello, Marten Boeken - violist en altviolist 
en Edwin Blankenstijn - viool.

Akari Bastiaens  (foto  www.guyhouben.com) Hielko Ubbels

Niels Moes (foto John Verhagen)
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Programma Piano Buiten Festival 12 september 2021

Tijd:Startpunt en looproute nummer 13.00 - 13.30 13.45 - 14.15 14.30 - 15.00 15.15 - 15.45 16.00 - 16.45

Anastasia van der Meer
wereldmuziek

Jacco Lamfers
eigenwerk/minimal music

 Douwe Eisenga
eigenwerk/minimal music

Jacco Lamfers
eigenwerk/minimal music

 Douwe Eisenga
eigenwerk/minimal music

Pierre Bennett (jong KC)
Saint Saens

Max Valkenburcht (jong KC)
Saint Saens

Alexander en Christoffer Hartsink
klassiek

 Leo van den Bandt (15 min) divers
Joren Teurlings (15 min) divers

Hielko Ubels
klassiek

Fred Händl
The Beatles

Fred Händl
The Beatles

Salon Ensemble La Vie en Rose
salon muziek

Bo de Myttenaere
minimal music

Salon Ensemble La Vie en Rose
salon muziek

Kyan van der Veen
improvisaties

bespeel mij piano en pauze moment

Trio Mimosa/Marga Vaillant
klassiek

bespeel mij piano en pauze

Mike del Ferro
jazz/opera

bespeel mij piano en pauze moment

Mike del Ferro
jazz/opera

bespeel mij piano en pauze moment

Timo van Peursen
improvisaties

bespeel mij piano en pauze moment
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Elke locatie           is een startpunt

A
B
C

Je kunt kiezen uit 7 looproutes langs de daarbij behorende 30-minuten concerten. Tussen de 
concerten is er steeds 15 minuten looptijd om naar de volgende locatie te lopen. Bij elke locatie laat 
je jouw toegangskaart zien die je hebt ontvangen via Eventbrite of op de locatie zelf.

 Oranje looproute 1 vanuit startpunt boomgaard achter het Weeshuis, 
 Groene looproute 2 vanuit startpunt Markt
 Bruine looproute 3 vanuit startpunt Ramstoren
 Paarse looproute 4 vanuit startpunt Kasteeltuin
 Roze looproute 5 vanuit startpunt achterzijde Grote of Barbarakerk
 Gele looproute 6 vanuit startpunt Stadskantoor onder de bomen
 Blauwe looproute 7 vanuit startpunt Varkensmarkt

Alle routes zijn rolstoeltoegankelijk.

Het Weeshuis

Grote- of Barbarakerk

Stadskantoor

Kasteeltuin4

3

Aarón Ormaza
klassiek

Niels Moes
Messiaen

Femke Mulder
lichte muziek

Akari Bastiaens
klassiek

Martin Oei
klassiek

Caya van Toorn
hedendaags

Otto Dethmers
improvisaties

Thom Copier
hedendaags

Ruben Heimans
klassiek

Johanneke van Kempen & Lisanne hedendaags
Ruud Zwijnenburg (15 min) minimalRamstoren
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Pianisten looproute 5Pianisten looproute 4 

Aarón Ormaza Klassiek - Kasteeltuin - 13.00 uur
De uit Ecuador afkomstige pianist Aarón Ormaza Vera heeft al eerder gespeeld tijdens het Piano 
Festival. Hij woont momenteel in Nederland en studeert aan het Conservatorium van Amsterdam bij 
Frank van de Laar. Hij treedt regelmatig op, als solist, maar ook in samenwerkingen (onder andere 
met zijn broers) op diverse podia, in zowel Nederland als zijn geboorteland. 

Jacco Lamfers Eigen werk/minimal music
Achter de Grote of Barbarakerk - 13.45 uur
Na zijn studie aan diverse conservatoria in compositie en 
piano, concentreerde hij zich op het geven van concerten. 
Toen hij in Schotland woonde kwam de rust en inspiratie 
voor het componeren terug. Jacco werkte aan het 
Royal Conservatoire of Scotland in Glasgow. 
Jacco speelt Meditatieve Minimal Music, met intieme, 
stromende structuren. 

Leo van den Bandt 15 min - Divers Joren Teurlings 15 min - Divers
Stadskantoor tussen de bomen - 14.30 uur
Leo van den Bandt(14) en Joren Teurlings (17) zijn geen onbekenden op deze editie van het
Piano Buiten Festival. Zij leveren nu al voor de zevende keer een bijdrage aan het Piano Festival.
Leo heeft een brede muzikale interesse, componeert moderne elektronische dance muziek net zo
gemakkelijk ais zijn eigen klassieke pianostukken. Net als Joren Teurlings, volgt Leo pianoles
bij Hanny de Winter in Geldermalsen. Al eerder op de Pianowandeling speelden deze twee
jonge pianisten quatre-mains, wie weet hebben ze dit jaar ook weer een verassing voor ons in petto.

Salon Ensemble La Vie en Rose Salon muziek - Varkensmarkt - 15.15 uur
Het roemruchte Utrechts Salon Orkest uit de jaren ’70 en ’80 presenteert zich nu onder de naam 
Salon Ensemble La Vie En Rose. La Vie En Rose bestaat uit Myra de Vries - fagot, Frank van Koten - 
hobo, Niek de Vente - piano, Jaap Blok - cello, Marten Boeken - violist en altviolist 
en Edwin Blankenstijn - viool.

Timo van Peursen  Improvisaties - Boomgaard achter het Weeshuis - 16.00 uur
Timo is 21 jaar en volgt de opleiding accountancy aan de Haagse Hogeschool. Hij is slechtziend.
Naast pianospelen is ook schaken een grote hobby van Timo. Wij hebben al eerder tijdens de
Pianowandeling mogen genieten van zijn muzikaliteit en improvisaties.

Anastasia van der Meer Wereldmuziek - Achter de Grote of Barbarakerk -13.00 uur
Anastasia is dagelijks bezig met cijferwerk. In haar vrije tijd speelt zij graag piano, om te ontspannen 
en te deprogrammeren. Vooral arrangeren vindt zij fijn om te doen. Zij heeft veel geleerd van uitste-
kende pianodocenten. Met name de nu bekende Bert van den Brink, die net als zij blind is, heeft haar 
de liefde voor muziek bijgebracht

Max Valkenburcht (Jong KC) Saint Saens - Stadskantoor tussen de bomen - 13.45 uur
Max(2004) begon met pianospelen toen hij negen jaar was. In 2016 werd hij toegelaten op de
School voor Jong Talent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij nu bij Marlies
van Gent studeert. In november 2019 ontving hij tijdens de Meesterproef in De Doelen, de
Classic Young Master award. Deze prijs omvat een tweejarig professioneel begeleidingstraject.
Hij heeft masterclasses gevolgd bij onder andere Daria van den Bercken.

Bo de Myttenaere Minimal music - Varkensmarkt - 14.30 uur
Bo speelt al vanaf zijn 7e met veel passie piano. Momenteel heeft hij les van de Japanse
pianolerares Mayumi Eguro. Hij speelt met veel gevoel, en hij wil zijn publiek dan ook altijd
‘raken’ met zijn optreden. Bo componeert ook prachtige stukken, die hij zeker zal laten horen!

Mike del Ferro Jazz/opera - Boomgaard achter het Weeshuis - 15.15 uur
Zelden vind je een meer veelzijdige muzikant dan Mike del Ferro. Zijn levensmotto is: ‘wandering the 
globe’. Dit wordt weerspiegeld in zijn muziek met invloeden van de meest exotische plaatsen over de 
hele wereld. Mike zal tijdens dit festival Jazz en Opera spelen.  

Jacco Lamfers

Anastasia van der Meer

Max Valkenburcht
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Pianisten looproute 7Pianisten looproute 6 

Pierre Bennett (Jong KC) Saint Saens - Stadskantoor tussen de bomen - 13.00 uur
Pierre Bennett(17) is sinds 2019 leerling van Marlies van Gent in de School voor Jong Talent van het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Vóór hij naar Nederland verhuisde, werd Pierre begeleid
door Planinka Jurisic Atic van het Maribor Conservatorium in Slovenië. Pierre zal twee programma’s 
spelen. Quatre-mains, met Max Valkenburcht en solo piano.

Fred Händl The Beatles - Varkensmarkt - 13.45 uur
Fred Händl (‘72) is in het begin van de jaren ’90 jazz en lichte muziek gaan studeren aan het 
conservatorium in Tilburg. Daarna is hij de studie Muziektherapie gaan volgen. Fred geeft nu ruim 20 
jaar piano-en muziekles en zal tijdens dit festival muziek van de Beatles ter gehore brengen.

Mike del Ferro Jazz/opera - Boomgaard achter het Weeshuis - 14.30 uur
Zelden vind je een meer veelzijdige muzikant dan Mike del Ferro. Zijn levensmotto is: ‘wandering the 
globe’. Dit wordt weerspiegeld in zijn muziek met invloeden van de meest exotische plaatsen over de 
hele wereld. Mike zal tijdens dit festival Jazz en Opera spelen.  

Johanneke van Kempen & Lisanne Molenberg Hedendaags - Ramstoren - 16.00 uur
Johanneke en Lisanne hebben elkaar leren kennen bij Acapellagroep The Neighbours en werden
vriendinnen. Sindsdien treden zij af en toe samen op. Ze spelen beide piano en zingen daarbij 
prachtige harmonieën. Ze zingen vooral covers van verschillende pop- en jazznummers.

Ruud Zwijnenburg Minimal music - Ramstoren - 16.30 uur
In zijn kindertijd volgde Ruud orgelles aan de Haagsche Muziekschool bij Gijsbert Lekkerkerker, 
waarna hij zelf verder is gaan experimenteren met piano’s, keyboards en synthesizers, in een band 
speelde en zang begeleidde op Hammond orgel en piano. Tijdens het Pianobuitenfestival 2021 
verzorgt Ruud de geluidstechniek op de lokatie Ramstoren en zal hij minimal music spelen van onder 
andere Ludovico Einaudi.

Fred Händl The Beatles - Varkensmarkt - 13.00 uur
Fred Händl (‘72) is in het begin van de jaren ’90 jazz en lichte muziek gaan studeren aan het 
conservatorium in Tilburg. Daarna is hij de studie Muziektherapie gaan volgen. Fred geeft nu ruim 20 
jaar piano-en muziekles en zal tijdens dit festival muziek van de Beatles ten gehore brengen.

Trio Mimosa / Marga Vallant Klassiek - Boomgaard achter het Weeshuis - 13.45 uur
De leden van Trio Mimosa waren al eerder in deze samenstelling te zien en te horen tijdens de
Pianowandeling. Het trio bestaat uit Marga Vaillant (piano), Misae Endo (piano) en Sachiko
Kotano (dwarsfluit). Als trio spelen zij vooral klassieke muziek, voor fluit en piano, piano
vierhandig en fluit met piano vierhandig, van componisten als Dvorak, Elgar, Fauré en Piazzolla.

Thom Copier Hedendaags - Ramstoren - 15.15 uur
Thom Copier is 18 jaar oud en speelt al piano sinds zijn 6e jaar, bij KEC en daarvoor bij de Plantage. 
In de afgelopen jaren is hij ook begonnen met zichzelf te begeleiden bij het zingen, daarbij ook 
geholpen door zijn muziekdocenten. Ook is hij tijdens de eerste corona-lockdown begonnen met het 
plaatsen van liedjes, zowel zelfgeschreven als covers, op social media.

Martin Oei Klassiek - Kasteeltuin - 16.00 uur
Martin Oei (1996) is een jonge pianist die bij voorkeur op historische instrumenten speelt en
gefascineerd door Erard. Op zijn veertiende nam hij zijn eerste CD op. Op zijn zestiende gaf Martin 
een solo recital in het Concertgebouw met de reconstructie van Beethovens Fantasiesonate in D. 
Eind 2013 had Martin samen met Daniël Wayenberg een succesvolle tour. De gemeente Culemborg 
reikte Martin de Jeugdonderscheiding uit ’wegens zijn muzikale (piano) prestaties en de positieve 
uitstraling op de stad Culemborg.Pierre Bennett Johanneke van Kempen & Lisanne Molenberg

Thom Copier Martin Oei 
(foto Sarah Wong)
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Dank je wel

Alle pianisten/musici I alle locaties I alle vrijwilligers I alle bezoekers, voor hun aanwezigheid en 
donaties I Heykoop bloemisten I Plus Giel Smits I De Witte Schuur I culemborg.tv I alle fotografen 
Koninklijk Conservatorium Den Haag/Jong KC Muziek I Piano Duo Academie I de fondsenwervers
de Pianocomitéleden en de coördinatoren I Stichting Pro Piano I Cultuurfonds Culemborg I Stichting 
Ondernemersfonds Culemborg I Evert Snel I Dank ook aan iedereen die (in)direct heeft bijgedragen 
aan het PianoBuitenFestival en deze een warm hart toedraagt.

Colofon

Piano Buiten Festival Culemborg is een van de activiteiten van Stichting Pro Piano. In 2016 is Stichting Pro Piano opgericht 
met als doel het promoten van pianomuziek in de brede zin: het luisteren, spelen en componeren. 

Programmaboekje 2021
Samenstelling, redactie en vormgeving Ellen Verhagen, Melissa Verhagen en Peter Steutel

Organisatie Piano Buiten Festival Culemborg
Pianocomité Ellen Verhagen (artistieke leiding en fondsenwerving), Elmar van Loon, Peter Steutel, Ton van der Voort
Coördinatoren Carmensita Overdijk, Dennis Broeders, Ton van der Voort

Online media
Website en social media: Bert van Corler, Elmar van Loon, Ellen Verhagen

Aanmelden voor Piano Festival Culemborg 2022
Wie volgend jaar ook wil bijdragen - financieel, als pianist, als vrijwilliger of met een locatie - kan mailen naar 
info@pianoculemborg.nl  
Het Piano Festival (binnen of buiten) 2022 vindt plaats op zondag 11 september.

Samenwerking
Het Piano Buiten Festival werkt o.a. samen met de gemeente Culemborg en Stichting Open Monumentendag.

www.pianoculemborg.nl I info@pianoculemborg.nl
www.stichtingpropiano.nl

piano festival
culemborg
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Evert Snel
Importeur van Fazioli
Dealer van o.a. Yamaha, 
Schimmel, Seiler, Grotrian Steinweg
Tevens groot aanbod occasion instrumenten
Inkoop, verkoop, restauratie, stemmen, 
onderhoud, verhuur, concertservice

Bezoek- en correspondentieadres:  
Nieuwendaal 66  •  3985 AE  Werkhoven
Tel. 0343 551577 / 551741  •  Fax 0343 552059 
www.evertsnel.nl  •  info@evertsnel.nl

Adv Fazioli-Snel 168X240mm plus 3mm afloop-versie 4.indd   1 22-02-2010   18:18:19


