
Met Dokter, Jazz & Co starten we weer 
een heel nieuw seizoen vol enerverende 
Jazzmiddagen, met – zoals u hieronder 
in het korte overzicht kunt zien – veel 
afwisseling. Voor meer informatie kunt u 
op de website terecht. We wensen elke 
bezoeker een zeer fijn jazzseizoen. En 
neem vooral veel jazzliefhebbende 
vrienden mee! 
 
Het bestuur. 

 
Overzicht 1e helft seizoen 

2009-2010: 

 
27-09 – Dokter, Jazz & Co:  
Dixieland, oude stijl en swing 
 
11-10 – Blue Voice:  
Bebop, latin en mainstream jazz 
 
25-10 – Anke Angel Trio:  
Piano jazz opgediend met humor 
 
08-11 – Laura Band: 
Swingende jazz standards en meer 
 
22-11 – Peter Tiehuis Trio:  
Vernieuwende gitaar jazz 
 
13-12 – Carmen Gomes inc.: 
Souljazz with a blues flavour 
 
27-12 - Geen programmering 
i.v.m. Kersttijd / Oud & Nieuw 

Jazzclub Hengelo  
kunt u sponsoren 

 
Wist u dat het mogelijk is Jazzclub Henge-
lo te sponsoren, wanneer u jazz muziek en 
de Jazzclub 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 jazzliefhebbers samen te stel-
len. En uiteraard geniet u als sponsor van 
enige privileges! 
 
Wijnkoperij Hamburg maakt mede moge-
lijk dat jazz muziek in Hengelo kan klinken. 

 

 
Met het optreden van 24/05 a.s. zit het 
seizoen 2008-2009 er weer op. Jazz-
club Hengelo  hoopt u dit najaar graag 
weer terug te zien bij een nieuw, inte-
ressant programma. 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 

27 september a.s.: 
 

Dokter, Jazz & Co: 
Dixieland, oude stijl en swing 
Deze Achterhoekse jazzformatie is het loka-
le podium al lang ontgroeid en geniet ook 
op radio en TV bekendheid vanwege hun 
gevarieerde programma, muzikale presta-
ties en humorvolle presentatie. Onder het 
motto “als het maar lekker klinkt en 
swingt!” 
De bezetting ziet er als volgt uit : 

� Jan Rondhuis – Trombone 
� Ben Reijers – Drums, wasbord 
� Jan Roelvink – Banjo, gitaar 
� Jan Dokter – Cornet, saxen, vocals 
� Gerard Schennink – Tuba, sousafoon 
� Wim Haasbroek – Piano 
� Sietse de Leeuw – Trompet, saxen, 

dwarsfluit, trombone 
 

 



Nieuwsbrief sept. 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.  
 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 


