
Vooraankondiging: 
 

Zondag 23 januari 2011: 
J.J.’s  Border Jazzmen  

 
Een goed begin is het halve werk, dat 
geldt ook voor Jazzclub Hengelo. Daar-
om én voor de vele dixieland liefhebbers 
onder onze bezoekers, de start in het 
nieuwe jaar met J.J.‘s Border Jazzmen, 
de populaire jazzformatie uit de Achter-
hoek die ook over de grens successen 
boekt. 

 

 

Tot het zover is wensen 
het bestuur en mede-
werkers van Jazzclub 
Hengelo u prettige 
Kerstdagen en een 

voorspoedig en jazzy nieuw jaar 
toe. 
 

Graag tot ziens 
in het nieuwe jaar! 

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 12 december a.s.: 
John Hondorp & Adrienne 
West 
 
Het laatste concert van dit jaar zal u al vast 
in Kerststemming brengen door de warme 
stem van de Amerikaanse jazz vocaliste 
Adrienne West, stemmig begeleid door 
John Hondorp op zijn Hammond orgel. 
Adrienne West vierde jarenlang successen 
in Broadway musicals en heeft zich sinds-
dien ontwikkeld tot een veelzijdig zangeres, 
onder meer met een eerbetoon aan Duke 
Ellington en Nat “King” Cole waarmee ze 
successen oogstte op internationale podia. 
John Hondorp behoeven we eigenlijk niet 
meer te introduceren. Deze allround toet-
sen artiest was recentelijk nog in onze club-
te horen (met de Ruud Weber Blues Band). 
Adrienne West en John Hondorp zijn beiden 
muziekdocent aan het ArtEZ conservatori-
um in Enschede/Zwolle. 
 

 



Nieuwsbrief december 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, bij aanvang. 

 
Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 


