
 

23 november: Panhandle Swing 

 
Een primeur in de jazzclub: Panhandle 
Swing, Nederlands bekendste vertegen-
woordiger van de Western swing stijl. 
Deze muziek is een melodieuze mix van 
country en jazzy swing, niet voor niets 
“good time music” genoemd! Met flair en 
enthousiasme gebracht door een profes-
sionele band die ook buiten onze lands-
grenzen optredens heeft verzorgd. 
De acht mans formatie omvat naast een 
ritmesectie plus piano en gitaar enkele, 
voor deze stijl kenmerkende instrumen-
ten als steel gitaar, dobro, viool, banjo 
en mandoline. De vocale bijdrage wordt 
geleverd door de Panhandle Play Girls, 
drie zangeressen die hun authentieke 
stemmen tot een harmonieus geheel 
weten samen te smelten. 

 
Meer info op: 

www.jazzclubhengelo.nl 

 

09 november: Far East Jazz Orchestra 
 
De hoogste tijd voor Big Band jazz in de 
jazzclub! En wel met een uiterst professio-
neel klinkende regionale vertegenwoordiger, 
die ook buiten onze regio bekendheid geniet. 
Het Far East Jazz Orchestra, top Big Band 
van de Universiteit Twente, heeft al heel wat 
prijzen veroverd op landelijke jazz concour-
sen. Hoogtepunt was een optreden op het 
North Sea Jazz festival in 2005. De band pre-
senteert een veelzijdig repertoire, van Count 
Basie en Duke Ellington tot modernere mu-
ziek van o.a. Bill Holman, Stan Kenton en 
Bob Mintzer. Dit moet u horen! 
 
Attentie! I.v.m. de omvang van deze Big-
Band vindt hun optreden plaats in de Grolsch 
Foyer van het  RABO theater. 
 

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. 


