
Zondag 28 februari a.s.: 
Bazar Bizarre 

 
Ga niet op de naam af, want een “bi-
zarre” muzikale vertoning zal het niet 
worden, wel een spannende, met 
eigen muzikale creaties en improvisa-
ties van een collectief met een aparte 
samenstelling dat niet eerder op ons 
podium verscheen. Drie zangeressen 
en een begeleidend trio brengen u 
een kruidige mix van vocale en in-
strumentale jazz, funk en rhythm & 
blues. 
Deze musici treden die middag voor 
u op: 
Aïcha Klei – vocals 
Helen Ostafew – vocals, viool 
Maria Fernandez Alvarez – vocals 
Daan Temmink – toetsen 
Jonathan Ihlenfeld Cuniado – bas 
Dirk Dronkers – drums 

 

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 14 februari a.s.:  
French Connection 

 
Wat je allemaal niet kunt doen met 
twee gitaren, een contrabas en drie 
stemmen bewijst dit trio deze zondag-
middag. French Connection beheerst 
een wereld aan muziekstijlen, waaron-
der gypsy jazz, rhythm & blues, rock & 
roll, jump & jive, pop, funk en Latijns-
Amerikaanse muziek. En dat zeker niet 
met de “Franse slag”, want deze heren 
hebben op de meest uiteenlopende po-
dia gestaan, van Pasar Malam tot Oerol 
en optredens voor een scala aan pu-
bliek, van bovenbazen tot werkvolk. 
U luistert en zij spelen: 
Eddie Mulder – gitaar en zang 
Ruud Vleij – contrabas en zang 
Melvin van Eldik – gitaar en zang 

 



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. 


