
Zondag 24 januari: 
The Hot Jazz Ambassadors 
 
Liefhebbers van de onvervalste 
“zwarte” New Orleans jazz van de 
jaren ’20 tot ’30 van de vorige eeuw 
kunnen deze middag hun hart opha-
len. De Hot Jazz Ambassadors (HJA) 
o.l.v. Dick Tober (piano/vocals) heb-
ben daarvoor de juiste bezetting en 
de mannen met een vracht aan mu-
zikale ervaring. Een stevige ritme 
sectie met slagwerk, banjo, sousa-
foon en piano en een blazers trio met 
cornet, clarinet en saxen brengen u 
“hot swing” muziek, ooit gespeeld 
door King Oliver, Fats Waller Benny 
Waters, Johnny Hodges en vele an-
deren. HJA gaf en geeft optredens op 
vele landelijke podia en staat bekend 
om de authentieke klankkleur en   
een boeiend en afwisselend  repertoi-
re. 
 
 

 

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 

Zondag 10 januari a.s.:  
Ruud Ouwehand & Friends 

 
We introduceren u maar even tegelijk 
dit illustere muzikale gezelschap: Ruud 
Ouwehand (contrabas), Peter Nieuwerf 
(gitaar), John Hondorp (hammondorgel) 
en Gerlo Hesselink (saxen). Wie deze 
namen niet kent is geen jazzliefhebber, 
woont niet in deze regio of komt nooit 
in jazzclub De Tor, want eerstgenoemde 
twee musici zijn daar “huisorkest” en 
allen traden daar ook op. De lijst met 
grootheden uit de jazz met wie deze  
heren gespeeld hebben is te lang om op 
te noemen, de jazzpodia waarop, zowel 
in binnen als buitenland, is dat even-
eens. Kortom: een buitengewone com-
binatie professionele musici die u laat 
genieten van heerlijke swingende jazz 
en puike improvisaties. 
 

 



Nieuwsbrief januari 2010 

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 een seizoenkaart  € 50,- 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 


