
EEN KLAVECIMBEL
voor de gemeente Renkum

De stichting Klavecimbel in Fusion werkt aan de comeback 
van het klavecimbel. Wij willen dit unieke en prachtige 
instrument promoten door het geven van concerten met 
artiesten die actief zijn binnen de klassieke muziek, als-
ook binnen de lichte muziek en wereldmuziek. Daarnaast 
willen we educatieve projecten opzetten en workshops 
geven. 
Het klavecimbel is een kostbaar instrument dat speciaal 
op aanvraag wordt gebouwd door de gerenommeerde 
bouwer Jan Kalsbeek uit Zutphen.

U/jij kunt ons helpen! 
Met elkaar willen we 25000 euro ophalen voor de bouw 
van een klavecimbel. Iedere donatie is van harte welkom!



Hoe kunt u doneren?
U kunt een donatie doen via de website voordekunst.nl. Daar vindt  
u ook een filmpje over dit project. Klik op ‘vind een campagne’ en 
zoek op ‘klavecimbel’ of klik op ‘Bij mij in de buurt’. U kunt ook recht-
streeks de volgende internetpagina intikken: www.voordekunst.nl/
projecten/4797-klavecimbelinfusion-1
Doneert u op deze manier meer dan 10 euro, dan willen wij u graag 
belonen. U krijgt te zijner tijd een gratis kaartje voor een klavecimbel-
concert.

Meer informatie

Wat willen we?
De stichting Klavecimbel in Fusion wil het klavecimbel afstoffen en 
weer hip en eigentijds maken. In de tijd van Bach en Mozart was het 
klavecimbel enorm populair in de koningshuizen van die tijd. 
Wij, Annette, Sander en Karen, drie musici uit Heelsum en omgeving, 
willen laten zien dat het klavecimbel ook prima in staat is om in de 
moderne tijd een rol te spelen. Ja, zelfs mee kan doen met de moder-
ne muziek van nu. Door het te combineren met moderne instrumen-
ten en diverse muziekstijlen krijg je hele verrassende klanken.

Waar hebben we geld voor nodig?
Voor het laten bouwen van een klavecimbel is veel geld nodig. 
Annette, klavecinist van beroep, had ooit een klavecimbel toen zij in 
Nieuw Zeeland werkte. Helaas is haar instrument tijdens een zware 
aardbeving verwoest. 

Wat krijgt u er voor terug?
Uw donatie geeft u de voldoening dat u heeft bijgedragen aan de 
bouw van een hoogwaardig, duurzaam instrument met een gewel-
dige klank, en dat u bijdraagt aan het muzikale en culturele leven 
van Heelsum-Renkum en omgeving. U zorgt ervoor dat vele mensen, 
musici en luisteraars, van dit instrument kunnen genieten.

Wij zijn blij met iedere donatie. Bij voorbaat hartelijk dank!


