Concert & Event Verhuur 2022
Instrumentencatalogus
Wij verhuren een uniek gamma aan akoestische en digitale piano’s, pianoforte’s en historische vleugels voor
alle mogelijke concerten en events. Zo worden onze instrumenten gehuurd voor klassieke concerten, jazz,
kleinkunst, festivals, televisie- en cd-opnames, feesten, huwelijken, bedrijfsparty’s, etc. We leveren het beste
instrument dat perfect bij uw event en wensen past.
Als exclusieve dealer van Steinway & Sons in Nederland en België bieden we u een uitzonderlijke topservice,
niet alleen voor deze absolute topinstrumenten maar ook voor alle andere vleugels en piano’s van onze
uitgebreide verhuurvloot.
Daarnaast leveren wij u net zo graag een historische vleugel uit onze Chris Maene Collectie of een digitale piano
met MIDI-interface voor uw event.
Tot slot zijn we trots u de unieke en innovatieve rechtsnarige Chris Maene vleugel te kunnen aanbieden: het enige
echte artistieke alternatief voor de legendarische Steinway vleugel.
De Chris Maene Straight Strung Concert Grand combineert de expertise van meer dan 300 jaar klavierbouw met de
modernste state-of-the-art technieken en staat voor een nieuwe filosofie in de hedendaagse klavierbouw.
De Chris Maene Straight Strung Concert Grand wordt regelmatig bespeeld door o.a. Daniel Barenboim, PierreLaurent Aimard, Emanuel Ax, Hannes Minnaar en vele andere toppianisten.
Bij iedere verhuur zijn transport (levering en ophaling begane grond), 1 stembeurt en pianobank inbegrepen. Digitale
stage piano’s haalt u zelf op en retourneert u.
Voor meer informatie of advies over concert- en eventverhuur van onze akoestische, historische of digitale
instrumenten kunt u contact opnemen met onze afdeling Concertverhuur, telefoon: +31 72 541 44 00 of mail
naar info@maene.nl

MODERNE INSTRUMENTEN
Vleugels
Steinway & Sons Concert Grand Model D-274
Dit instrument is dé referentie voor het concertpodium, gewaardeerd en erkend door ‘s werelds beste pianisten. Deze vleugel is
het beste wat de markt te bieden heeft en zal de meest veeleisende pianist tot grootse prestaties aanzetten.
Voor grote concertzalen, cd-opnames en event-halls.
Lengte : 274 cm
Breedte : 156 cm
Gewicht : 480 Kg

Chris Maene Straight Strung Concert Grand Model CM//284
De Chris Maene Straight Strung Concert Grand Piano is hét state-of-the-art instrument voor concertzalen en cd-opnames. Met
zijn unieke klankwereld is dit instrument het échte artistieke alternatief voor de legendarische Steinway & Sons Concert Grand!
Klik hier voor meer informatie
Lengte : 284 cm
Breedte : 157 cm
Gewicht : 515 Kg
Zangbodem: Patent Chris Maene / Rode Spar, Alpen / met de hand gepolitoerd

Chris Maene Straight Strung Parlor Grand CM//228
De Chris Maene Straight Strung Parlor Grand CM//228 is het ideale rechtsnarige instrument voor kamermuziek, liedrecitals of
concerten in kleinere zalen. Met zijn zeer transparante klank is dit instrument een perfecte muzikale partner voor iedere pianist
die een alternatief zoekt voor een halve vleugel van topniveau. Klik hier voor meer informatie
Lengte : 228 cm
Breedte : 157 cm
Gewicht : 400 Kg
Zangbodem: Patent Chris Maene / Rode Spar, Alpen / met de hand gepolitoerd

Steinway & Sons Grand Model B-211
De prachtige B-211 vleugel wordt vaak beschreven als het perfecte instrument. Dit is een perfect uitgebalanceerde en veelzijdige
vleugel die uitstekend geschikt is voor intiemere settings, kamermuziek, studio’s en kleinere concertzalen.
Lengte : 211 cm
Breedte : 148 cm
Gewicht : 345 Kg

Yamaha C7X MIDI

De Yamaha CX-Serie vleugels zijn bekend om hun opmerkelijke perfectie, zowel in afwerking als qua klank. Uitermate geschikt
voor jazz en lichte muziek. Deze Yamaha C7X is voorzien van MIDI.
Voor middelgrote concertzalen, theaters of studio’s.
Lengte : 227 cm
Breedte : 155 cm
Gewicht : 415 Kg

Doutreligne Master D6
Het topmodel van ons huismerk Doutreligne is door Chris Maene ontworpen met toepassing van topmaterialen zoals een Duitse
Strunz zangbodem, Abel hamerkoppen, een Kluge klavier, en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Dit instrument
excelleert met een warme homogene klank, een stralende hoogte en een perfect mechaniek. Een veelzijdig instrument voor alle
mogelijke events!
Voor middelgrote concertzalen, theaters of studio’s.
Lengte: 212 cm
Breedte : 154 cm
Gewicht : 315 Kg

Yamaha C3X

De Yamaha CX modellen zijn het resultaat van jarenlange ontwikkeling en verfijning, gevoed door de ervaringen met de
legendarische Yamaha CFX Concert Grand. In die traditie leveren de CX-modellen een helder geluid, een accuraat
speelmechaniek, transparante harmoniëen, en dat alles in een vloeiende, elegante hedendaagse vormgeving.
Lengte : 186 cm
Breedte : 149 cm
Gewicht : 320 Kg

Boston GP-178 PE
De Boston vleugels ‘Designed by Steinway & Sons’ combineren vakmanschap en Steinway-filosofie in de bouw van het
instrument. Deze high level PE ‘Performance Edition’ vleugels hebben een prachtige warme klank dankzij de hoogwaardige
materialen en de perfecte afwerking.
Lengte : 178 cm
Breedte : 151 cm
Gewicht : 333 Kg

PIANO’S

Steinway & Sons V-125
De Steinway & Sons piano combineert kracht met een briljant geluid. Met een klankbord en stemblok van de hoogste kwaliteit
bent u verzekerd van de hoogste betrouwbaarheid in elke concertsituatie. Door zijn klassieke maar elegante design past deze
piano in iedere omgeving.
Hoogte : 125 cm
Breedte : 152,5 cm
Gewicht : 267 Kg

Boston UP-126E PE
De Boston piano ‘Designed by Steinway & Sons’ combineert vakmanschap en Steinway-filosofie in dit instrument. De Boston
modellen garanderen dan ook een klankkwaliteit die met menig vleugel kan worden vergeleken.
Hoogte : 126 cm
Breedte : 151 cm
Gewicht : 278 Kg

DIGITALE PIANO’S

Roland FP 90SB
De ideale draagbare stage piano!
Een authentieke vleugel ‘toucher’ door het PHA-50 (Progressive Hammer Action with Escapement) klavier, dat hout met
kunststof combineert en zo een perfect gevoel en stabiele duurzaamheid oplevert. Met de laatste SuperNATURAL Piano
Modeling technologie, die de meest actuele samples gebruikt, krijgt u een rijke, gedetailleerde pianoklank.
Lengte : 39 cm
Breedte : 134 cm
Gewicht : 23,6 Kg
Geen transport, ophalen en retourneren bij onze winkel in Alkmaar.

Yamaha CLP675-Doutreligne
Real grand piano cabinet (Doutreligne Crapaud) with digital piano Yamaha CLP675 inside.
88 wooden keys
Line out for connection with external PA
Length: 148 cm Width: 148 cm

Roland GP 607
Een stijlvolle digitale mini-vleugel, zwart gelakt, die met zijn mooie design de uitstraling van een moderne vleugel benadert.
Niettegenstaande zijn klassieke vormgeving is hij uitgerust met de modernste technologie zoals het SuperNATURAL Piano
Modeling systeem dat een superieure realistische pianoklank weergeeft en met het expressieve ‘toucher’ van het nieuwe PHA-50
klavier. Een unieke ervaring ook voor de professional.

Lengte : 95 cm
Breedte : 140 cm
Gewicht : 86 Kg

HISTORISCHE INSTRUMENTEN
Al deze instrumenten zijn authentiek, gerestaureerd of vervaardigd door Chris Maene en de Chris Maene Factory in
Ruiselede, België.
Ieder historisch instrument vereist een specifieke aanpak qua technisch onderhoud en transport. Bent u geïnteresseerd in de
huur van een historisch instrument? Neem dan contact op met Henk Swinnen, telefoon: +32 484 151 989 of mail naar
concertverhuur@maene-ypma.nl
De volgende historische instrumenten zijn beschikbaar voor concertverhuur of cd-opnames :
Andreas Stein, Augsburg 1786

Anton Walter, Wenen 1795

Johann Fritz, Wenen 1811

John Broadwood, Londen 1817, de ‘Beethoven’ piano

Conrad Graf, Wenen 1823

Ignace Pleyel, Parijs 1843

Sébastien Erard, Parijs 1836
John Broadwood, Londen 1847
J.B. Streicher, Wenen 1870
Steinway & Sons, new York 1875
Bösendorfer, Wenen 1884

TARIEVEN 2021
Alle prijzen in Euro en exclusief BTW.

VLEUGELPIANO’S
Huurprijs

Prijs per extra dag

Stemming

Steinway & Sons D-274

1.250,-

250,-

1

Transport inclusief
x

Steinway & Sons B-211

980,-

200,-

1

x

Yamaha C7X MIDI

780,-

180,-

1

x

Doutreligne Master D6

780,-

180,-

1

x

Boston GP-178 PE

620,-

125,-

1

x

Yamaha C3X

620,-

125,-

1

x

CHRIS MAENE STRAIGHT STRUNG GRAND PIANO’S
Huurprijs

Prijs per extra dag

Stemming

Transport inclusief

CM//284 Concert Grand

1.250,-

250,-

1

x

CM//228 Parlor Grand

980,-

200,-

1

x

Huurprijs

Prijs per extra dag

Stemming

Steinway & Sons V-125

520,-

95,-

1

x

Boston UP-126

415,-

75,-

1

x

Huurprijs

Prijs per extra dag

Stemming

200,- + 150,waarborg
465,-

50,-

/

/

100,-

/

x

PIANO’S
Transport inclusief

DIGITALE PIANO’S

Roland FP90*
Roland GP607

Transport inclusief

* = Waarborg van € 150,- vereist. Geen transport. Het instrument wordt geleverd in een doos en moet worden
opgehaald en afgeleverd in onze winkel in Alkmaar.

HISTORISCHE KLAVIERINSTRUMENTEN
Door de grote diversiteit van het aanbod en de specifieke technische opvolging vereist het huren van een historisch
instrument een aanpak op maat. Neem daarom voor advies over, en de huurtarieven van historische instrumenten
contact op met ons op 072 541 44 00 of mail naar info@maene.nl

Inbegrepen in bovengenoemde huurprijzen: huur voor 1 dag, pianobank, 1 stembeurt en transport v.v.
Stembeurten: gebeuren op locatie.
Transport: levering en ophaling op begane grond van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur.
Bij afwijkende leveringstijden of transportsituaties zal een toeslag worden berekend.

Prijzen geldig tot 31/12/2022

M

Piano’s Maene
Robijnstraat 5
1812RB Alkmaar
Tel. +31 72 541 44 00
www.maene.nl

