
Let op! 
Zondag 24 april en 8 mei 2011: 

geen optredens i.v.m. 
Pasen en moederdag! 

 

Zondag 22 mei 2011: 
Euphonia Novelty Orchestra 

(ENO) 
Geen groter contrast dan met het voor-
gaande optreden. Want de mannen van 
het ENO koesteren de traditie, de jazz-
stijl uit de jaren 1910-1930, beter be-
kend als de “Roaring Twenties”. De be-
wust gekozen bezetting van dit tienkop-
pige gezelschap en de consequent ver-
tolkte uitvoering , qua stijl en tempi, in 
nummers van Fletcher Henderson, Jerry 
Roll Morton, Joe King Oliver en vele an-
dere.heeft er toe bijgedragen dat een 
authentiek “jaren twintig” geluid is be-
reikt. Voeg daarbij de muzikale ervaring 
van dit ruim 30 jaar bestaande orkest 
o.l.v. Bert Dinkla en u keert terug naar 
de jazz van weleer. 
 

 

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 10 april 2011: 
Hengelo’s JazzKwintet 

 

 
 
Het gezegde “Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst” hebben de leden van het Henge-
lo’s Jazz Kwintet (HJK) in het heden al 
ruimschoots bewezen. Ooit ontstaan vanuit 
de Hengelose muziekschool in 2006 heeft 
dit jeugdige gezelschap (gemiddelde leeftijd 
18,5 jaar) al diverse prijzen aan haar pal-
mares toegevoegd. Dankzij de steeds toe-
genomen muzikale kwaliteiten van haar 
leden heeft het HJK met frisse en originele 
jazzmuziek menige vakjury weten te over-
tuigen. We weten zeker dat Amber Krake 
(sax), Sebastiaan Haverkate (trompet), 
Thianam Thijs (keyboard), Thies Bouwhuis 
(drums) en Filip Asscher (basgitaar) dat ook 
bij u, geachte bezoekers, zullen bewerkstel-
ligen. En hopelijk zien we daarbij ook veel 
jeugdig kijk- en luisterpubliek. 



Nieuwsbrief april-mei 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. 
Nb. Koop nu uw jaarkaart voor het volgend seizoen en geniet 
van de laatste concerten van dit seizoen gratis en voor niets! 

 
Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 


