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GOUDEN VLEUGELS. Ze heeft er niet één, niet twee, maar vijf
staan thuis. Vijf vleugelpiano’s gebouwd door het Parijse Maison
Erard. Het jongste instrument is negentig jaar oud, het oudste
170. ‘Dit waren vroeger de Rolls-Royces van de pianowereld’,
zegt de Franse concertpianiste Claire Chevallier, die al vijftien
jaar in België woont.
‘Een Erardpiano was in de negentiende eeuw dé concertvleugel.
Erards vernieuwingen in de pianobouw zorgden voor een krachti-
ge en kleurrijke klank die componisten als Liszt, Chopin, Men-
delssohn en zelfs Wagner betoverde. Bovendien waren Erard-
vleugels ook als meubelstuk kostbaar. De instrumenten waren ge-

maakt van duurzaam palissander- en acajouhout, en elk onder-
deeltje was genummerd. Ongelooflijk vakwerk.’
Toch moest Maison Erard in 1959 de deuren sluiten. Het Franse
merk werd op de concertpodia afgelost door ronkende namen als
Steinway & Sons, Bösendorfer en Yamaha.
Het Brugse Concertgebouw, dat deze maand zijn tiende verjaar-
dag viert, richt nog één keer de schijnwerpers op het teloorgegane
pianomonument. Met een ‘Maison Erard’-vijfdaagse, waar onder
meer twintig Erardvleugels zullen worden tentoongesteld. En met
vier concerten op originele Erardinstrumenten, onder meer door
Claire Chevallier en Jos van Immerseel.
‘Ik neem mijn vleugel uit 1904 mee voor dit concert’, zegt
Chevallier. ‘We spelen onder meer werk van Debussy, zelf een
absolute fan van de Erardpiano.’
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Vijfdaagse Maison Erard in het Concertgebouw Brugge, van 8 tot en met 12 februari 2012.
Concert ‘Erard. Piano x 2’ door Jos van Immerseel & Claire Chevallier, zaterdag 11 februari om 20 uur. www.concertgebouw.be
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Geef een boost
 aan uw succes !

 “Als bedrijfsleider sta ik elke dag voor heel
 wat uitdagingen en verantwoordelijkheden.
 Door de vele vergaderingen en stressmomenten  
 kon het vroeger wel eens gebeuren dat ik me 
 lusteloos en oververmoeid voelde. Vooral in de  
 winter. Mijn apotheker raadde me toen aan  
 om Ostrin® Q10 te proberen.
 Sindsdien ben ik kwieker en alerter dan ooit
 en recupereer ik sneller na een nachtje  
 onderhandelen of vergaderen.”

Frans Schotte, Gedelegeerd Bestuurder

 “Als trainer in eerste klasse is de druk
 vaak groot. Om te winnen, natuurlijk, maar
 ook om een ploeg tussen de lijnen te brengen
 die er tot de laatste seconde voor gaat.
 Dat kan alleen met een hoofd en lichaam
 die fris zitten. Daarom neem ik na een tip van  
 mijn apotheker en met goedkeuring van de
 arts van onze vereniging al een tijdje
 Ostrin® Q10. Dat helpt me om steeds
 bij de pinken te blijven.“

Bob Peeters, trainer bij Cercle Brugge
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Met Ostrin®Q10 haalt u een echte energiebom in huis.
In één Ostrin®Q10 tablet zit namelijk de kracht van maar liefst 
75 oesters verzameld! Een dagelijkse dosis Ostrin®Q10 geeft 
een pak meer energie en draagt bij tot een beter uithoudings-
vermogen en een betere werking van het geheugen.

De kracht van
75 oesters in 1 tablet.

Rijksweg 9, B-2880 Bornem, www.qualiphar.comUw apotheker, uw raadgever


