
Vooraankondiging: 
 
Zondag 10 oktober a.s.: 
Quatre tickets de Swing 

 
Liefhebbers van de vermaarde “Hot 
club de France” stijl van de legenda-
rische gitarist Django Reinhardt ko-
men deze middag aan hun trekken. 
Swingende jazz klanken van twee 
gitaren en een contrabas aangevuld  
met improvisaties op sax en klarinet, 
gebracht door musici die hun hart 
verpand hebben aan de “zigeuner” 
jazz. 

 
Zondag 24 oktober a.s.: 

Ruud Weber Band 
 
Eerder bekend als het blues trio 
“Buddy X” waren en zijn frontman 
Ruud Weber en zijn muzikale kompa-
nen exponenten van het ruigere 
blues genre. Maar nu  met een kruis-
bestuiving door de jazz, mede geïn-
spireerd door  gastspeler John Hon-
dorp op zijn “knorrende” hammond 
orgel. 
 
 

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 

 25 & 26 september a.s.:  
Smooth Jazz Europe Festival 

In Metropool Hengelo 
 

Zondag 26 september a.s.: 
Hans Kerkhoff & Friends 

 
De opening van ons najaarsseizoen 
komt deze middag voor rekening van de  
Hengelose vibrafonist Hans Kerkhoff. 
Voor dit unieke optreden heeft hij een 
aantal routiniers uit de regionale jazz 
wereld om zich heen verzameld. Musici 
ook met landelijke bekendheid die u 
ongetwijfeld bent tegen gekomen in 
diverse  andere muziek formaties: 
Jan Wessels (trompet, flügelhorn), Mark 
Weber (gitaar), Koos Lonis (basgitaar) 
en Jan ter Maat jr. (slagwerk) spelen 
voor u een mix van oude en nieuwe 
jazz standards aangevuld met eigen 
werk en spannende improvisaties. 

 
 
Nb. Bezoekers van Smooth Jazz Europe Festival 
gratis toegang bij dit concert. 



Nieuwsbrief september 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 (Wine, Sushi & More). Als alternatief kan ge-
bruik gemaakt worden van de Boendersfoyer op de begane 
grond of de Grolschfoyer op de eerste etage, die ruimte ver-
schaffen aan formaties met een grotere bezetting en die zich 
eveneens perfect lenen 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 € 7,00  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. 


