
Zondag 27 december zal Jazz-
club Hengelo het podium gesloten 
houden vanwege de feestdagen. 
Het bestuur wenst al onze bezoekers 
prettige kerstdagen en jaarwisseling 
en vooral een zeer jazzy 2010  waar-
in wij u weer in onze club hopen te-
rug te zien! 

 
 

Vooruitblik januari 2010  
• 10 januari a.s.:  

Ruud Ouwehand & Friends 
Heerlijk swingende  mainstream jazz met 

verrassende improvisaties door een uitgele-
zen collectief regionaal en landelijk bekende 

musici onder aanvoering van Ruud Ouwe-

hand, alleskunner op de “double base”. 
 

• 24 januari a.s.:  
Hot Jazz Ambassadors 

Onvervalste “zwarte” New Orleans jazz uit de 
jaren ’20-‘35 van de vorige eeuw, swingend 

en geheel akoestisch gebracht door zeven 

“oude rotten” in het vak. 

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. 

 

 
 
 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 

13 december a.s.:  
Carmen Gomes Inc. 

 
Jazzclub Hengelo is heel blij met een 
hernieuwd optreden op haar podium 
van een markante jazz zangeres uit de 
Nederlandse jazz scene. Carmen 
Gomez, frontlady van het gelijknamige 
jazz kwartet, combineert met speels 
gemak invloeden uit de jazz, blues en 
funk in haar muziek. Die ze meestal zelf 
ook nog componeert en voorziet van 
songteksten. Met een onmiskenbaar 
gevoel voor soul in haar stem hoopt ze 
deze middag onder meer nummers te 
brengen van Nina Simone uit haar laats-
te theaterconcert. Daarbij op vakkundi-
ge en melodieuze wijze ondersteund 
door Peter Bjornhild, akoestische bas, 
Folker Tettero, gitaar en Marcel van 
Engelen op slagwerk. Na afloop zult u 
ons enthousiasme kunnen delen! 
 

 



Nieuwsbrief december 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 Brasse-
rie SIGNAAL Als alternatief kan gebruik gemaakt worden van 
de Boendersfoyer op de begane grond of de Grolschfoyer 
op de eerste etage, die ruimte verschaffen aan formaties met 
een grotere bezetting en die zich eveneens perfect lenen om 
te  genieten van een breed scala aan jazz muziek. Bij de in-
gang 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 het gehele seizoen 2009-2010 te ne-
men voor  € 60,-. Dit bedrag kunt u storten op rek. nr. 
96.21.23.870 t.n.v. Stg. Jazzclub Hengelo o.v.v. seizoen 
2009/2010. Vanaf  januari 2010 kost deze kaart € 50,- voor 
de rest van het seizoen.  
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 


