
Zondag 27 maart 2011: 
Andrew Read Trio 

 

 
 
Deze zondag op ons podium drie door 
de wol geverfde jazz musici die elkaar 
in 1996 hebben gevonden en sindsdien 
door het muzikale leven gaan als jazz 
trio met de naam van leider en contra-
bassist Andrew Read. Samen met pia-
nist Hans Kwakkernaat en slagwerker 
Eric Poorterman hebben ze hun veelzij-
dige kwaliteiten verenigd in een perfect 
samenspelende band die staat in de 
Amerikaanse jazz traditie. Inmiddels 
hebben ze 5 Cd’s op hun naam staan 
waarvan de onlangs verschenen 
“J.S.B.”, wat staat voor de initialen van 
Johan Sebastiaan Bach. Geen klassieke 
muziek maar jazz, gebruik makend van 
akkoorden van de grote componist. Of 
dat deze middag aan bod komt is nog 
een vraag. Maar anders zult u verrast 
worden door mooie swing stukken, 
stemmige ballads en eigen composities. 
 

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. 

 

 
Om alvast in de agenda te zetten: 

01 oktober 2011: 
Revival Dixieland Jubilee! 

 
 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 

Zondag 13 maart 2011: 
Three Oaks & Martine Thijs 
 
Altijd interessant om regionale musici op 
ons podium te hebben. Weten we meteen 
dat het in onze contreien barst van talent-
volle musici, ook al kent u ze niet direct. 
Wat te denken van Martine Thijs, veelzijdi-
ge zangeres met warm stemgeluid, zang-
docente van onze lokale muziekschool. 
Speelde in tal van bands, is thuis in allerlei 
genres, niet in de laatste plaats de jazz. 
Met de drie mannen van “Three Oaks” klik-
te het muzikaal zo goed dat besloten werd 
daar een vervolg aan te geven. Het trio 
gevormd door Herman Wolters (piano), 
Koos Lonis (basgitaar) en Bert de Jonge 
(drums) brengt met Martine een afwisse-
lend programma van vocale en instrumen-
tale jazz standards  en speciaal voor het 
trio gecomponeerde muziek van Koos Lo-
nen. Muziek die staat als een huis, of liever 
gezegd als “drie eiken”. 
 

 
 
 



Nieuwsbrief maart 2011 
 

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. 


