
 

“Guitar Ray’s Groove Organza” speelt 
swingende en groovy jazz met een 
vleug(je) blues in de klassieke jaren zes-
tig bezetting voor orgeltrio, aangevuld 
met contrabas. Onder andere met eigen 
composities en werk van Jimmy Smith, 
Grant Green en Kenny Burrell. Kenners 
weten dat deze muziek garant staat voor 
een swingende zondagmiddag! 
 

 
 
 
 

NB. We zitten deze middag weer in het 
Theaterrestaurant Signaal! 

 
 
 

Meer info op: 

www.jazzclubhengelo.nl 

23 november:  

 
Panhandle Swing – AFGELAST 

 

Wegens diverse omstandigheden kan het 
optreden van Panhandle Swing deze zon-
dagmiddag NIET doorgaan. Maar.. 
De Jazzclub heeft een waardige vervanging 
gevonden en dus speelt op  
 

23 november:  

 
Guitar Ray’s Groovy Organza 

 
De Hengelose zanger/gitarist Raymond “Gui-
tar Ray” Nijenhuis speelt deze zondag voor 
Jazzclub Hengelo met zijn nieuwe formatie 
“Groove Organza” een heuse thuiswedstrijd 
in het Signaal Theaterrestaurant. 
Onder zijn artiestennaam “Guitar Ray” speel-
de Nijenhuis op elk belangrijk blues- en jazz 
podium met grote namen zoals Teddy 
Edwards, Duke Robillard, Sax Gordon, Sam 
Taylor en vele anderen. Zeven jaar lang 
speelde hij met Guitar Ray & Rhythm Du-
kes en fungeerde hij als begeleider van be-
kende Amerikaanse blues & roots arties-
ten tijdens Europese tournees. Nijenhuis 
is zojuist teruggekeerd van een aantal optre-
dens in Amerika. 
 

Nieuwsbrief 
voor liefhebbers van jazz 

november 2008 
 
Zoals gebruikelijk hebben we de tweede 
en vierde zondag van de maand  concer-
ten in het  Rabotheater en wel in het  
 

Theaterrestaurant Signaal. 

 
We hopen dat u in grote getale komt, 
zodat we samen kunnen genieten van 
heerlijke jazz. 
Om dit alles te kunnen bekostigen krij-
gen we een gedeeltelijke subsidie van de 
gemeente Hengelo maar daarnaast moe-
ten we zelf seizoenkaarten verkopen. 
De seizoenkaart kost € 60,= 
U kunt het bedrag storten op rek. nr. 
96.21.23.870 t.n.v. Stg. Jazzclub Henge-
lo o.v.v. seizoen 2008/2009. 
Bij het eerste concert ligt uw kaart bij de 
kassa. Of u kunt aan de kassa een kaart 
kopen, die wordt dan meteen voor u 
uitgeschreven. 
 
De toegangsprijs is €6,= voor hen die 
geen kaart hebben. 
 

Alle concerten beginnen 
om 16.00 uur 

 
Het Bestuur. 


