
� Dankzij de nu talrijke jazzfestivals 
is de Big Band jazz weer aan een 
“revival” begonnen en wordt ge-
speeld bij  professionele en amateur 
Big Bands. Een waardige, regionale 
representant uit de amateur catego-
rie is Big Band EightyNine, waar ”98” 
staat voor het jaar van oprichting. 
Onder de bezielende leiding van Willy 
van Diepen – zelf  nog actief als uit-
voerend musicus – heeft  deze band 
zich ontwikkeld tot een strak swin-
gende formatie. Dankzij de inbreng 
van een aantal “routiniers”, gepaard 
aan jeugdig enthousiasme, zullen 
onder meer composities van eerder 
genoemde BB-leiders met veel vaart 
en verve voor u ten gehore worden 
gebracht. De vocale inbreng wordt 
verzorgd door Henk Bleumink, nog 
niet zo lang geleden ook bassist bij 
Big Band EightyNine 
 

 

Jazzclub Hengelo  
kunt u sponsoren 

 
Wist u dat het mogelijk is Jazzclub Hengelo te 

sponsoren, wanneer u jazz muziek en de Jazz-

club Hengelo in het bijzonder een warm hart 
toedraagt? Op deze manier is het voor ons 

mogelijk steeds weer een kwalitatief goede 
programmering voor de bezoekende jazzlief-

hebbers samen te stellen. En uiteraard geniet 

u als sponsor van enige privileges! 
 

Wijnkoperij Hamburg maakt mede mogelijk dat 
jazz muziek in Hengelo kan klinken. 

 

 
12 april a.s. is er geen programmering  

i.v.m. Pasen. 
 

Vooruitblik: 
10 mei a.s.: Five On Two 

 
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
 

26 april a.s.: 

Big Band EightyNine 
 

Deze zondag een hernieuwde focus op 
de big band jazz. Een populaire muziek-
vorm die al een hele geschiedenis ach-
ter zich heeft met een heuse “Big Band 
era” in de Verenigde Staten van Ameri-
ka in de jaren ‘30 tot ‘50 van de vorige 
eeuw. Bekende representanten van die 
tijd: Benny Goodman met zijn aanzet 
tot de swing Big Band en de militaire 
Big Band van Glen Miller. Geëvolueerd 
uit de kleinere jazzbands en dans bands 
speelt een Big Band met een vaste be-
zetting van koperblazers (meestal 4 
trompetten, 4 trombones), houtblazers 
(2 tenorsaxen, 2 altsaxen en 1 bariton-
sax) en een ritme sectie bestaande uit 
slagwerk, bas, piano en/of gitaar. An-
ders dan bijv. dixieland bands speelt 
een Big Band speciaal van – voor deze 
bezetting gecomponeerde of gearran-
geerde muziek – waarbij de blazerssec-
ties meerstemmige partijen spelen. 
Maar waar ook plaats is voor de vrije 
expressie door solo’s van diverse solis-
ten uit de secties, en niet te vergeten 
natuurlijk de vocale inbreng. Fameuze 
Big Bands die de toon gezet hebben zijn 
o.m. die van Duke Ellington, Count Ba-
sie, Dizzy Gillespie, Woody Herman en 

Buddy Rich.  �  



Nieuwsbrief april 2009 
voor liefhebbers van jazz 

 
Jazzclub Hengelo, is alweer meer dan 10 jaar geleden opge-
richt en nog steeds enthousiast bezig om de jazzmuziek in 
Hengelo te stimuleren en een podium te verschaffen aan veel-
belovende amateur- en (semi-)professionele jazzmusici uit de 
regio of daar buiten. 
 
Daartoe organiseert Jazzclub Hengelo iedere  tweede en vier-
de zondag van de maand jazzoptredens in het  Rabotheater 
te Hengelo (Ov) waar gebruik gemaakt wordt van de Boen-
dersfoyer met een deel van de Eijssinkzaal, omgebouwd tot 
een sfeervolle ruimte. Als alternatief kan ook het Theaterres-
taurant Signaal benut worden, of de Grolschfoyer op de 
eerste etage, die ruimte verschaft aan grote en kleine bands 
en die zich eveneens perfect leent om te  genieten van een 
breed scala aan jazz muziek. Bij de ingang van het restaurant 
ziet u waar u die middag moet zijn. 
 
U betaalt per concert € 6,00  aan de kassa. Maar ook is het 
mogelijk een kaart voor een heel seizoen te nemen voor   
€ 60,=. Dit bedrag kunt u storten op rek. nr. 96.21.23.870 
t.n.v. Stg. Jazzclub Hengelo o.v.v. Actie seizoen 2009/2010 
en u heeft de laatste drie concerten van dit seizoen gratis! 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 


