
Zondag 23 mei a.s.: 
 

Pinksterzondag en dus geen program-
mering! Daarmee is het hiernaast ver-
melde optreden tevens het laatste in het 
voorjaarsseizoen van Jazzclub Hengelo. 
Het bestuur is echter achter de scher-
men al druk bezig om voor u een inte-
ressant en gevarieerd programma samen 
te stellen voor komend najaar.  
Om maar enkele optredens te noemen: 
Wat te denken van swingende “zigeuner 
jazz” met Quatre Tickets de Swing in 
oktober, ruige blues met de Ruud Weber 
band in november a.s. En als klap op de 
vuurpijl weer een geweldig optreden van 
zangeres Adrienne West begeleid door 
Hammond organist John Hondorp in 
december a.s.  
We verwachten u na een verkwikkende 
zomervakantie weer terug op zondag-
middag 26 september 2010. 
En natuurlijk houden we u tijdig op de 
hoogte van alle details van onze pro-
grammering.  

Tot ziens in Jazzclub Hengelo! 

 

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 09 mei a.s.:  
Two Tenors of Swing 

 
Verwacht geen variant van de drie tenoren 
die de ether met hun welluidend stemgeluid 
zo nu en dan vullen. Deze zondagmiddag 
gaat het om de minstens zo welluidende 
klanken van twee tenorsaxofoons, voortge-
bracht door Pieter Swart en Piet Pieterman. 
Twee “oude rotten” in de wereld van de 
jazz die u ook in menig andere orkestfor-
matie zou kunnen tegenkomen. Of het nu 
mainstream jazz is, ouderwetse swing of 
dixieland, deze mannen kennen hun mu-
ziekstijlen. En dat doen ze naast de tenor-
sax ook nog op de altsax of de klarinet, als 
het zo uitkomt.  
Vanmiddag wordt dit duo gecompleteerd 
door de al even muzikaal gelouterde Harold 
Haverkom aan de piano, Joan Krukkert op 
de contrabas en Jan ter Maat sr. excelle-
rend op het slagwerk. Als dit alles geen 
garantie is voor een swingende jazzmiddag 
eten we onze hoed op! 
 

 



Nieuwsbrief mei 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 2010-2011 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 
2010/2011.  
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 


