
Binnenkort in dit theater: 
Zaterdag 01 oktober 2011: 

(Eijsinkzaal / Grolsch Foyer) 

Revival Dixieland Jubilee 
m.m.v.: 

o Columbus Jazz 
o The Original Hot Dogs 
o Ot Azoj klezmer band. 
o Jay Jay’s Border Jazzmen 
o Never Mind Jazzband 

 

Aanvang 19.30 uur. Kaarten à € 20  
aan de kassa verkrijgbaar. 
Leden van Jazzclubs € 2,50 korting 
 
Zondag 09 oktober 2011: 

(jazzclub podium) 
 

Méli-Mélo jazzkwintet 
Swingende jazz, blues en moderner re-
pertoire van een professionele Belgische 
formatie. 
  

 

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. 

 

  
Wevolve sponsort onze website 

 
 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
 

Zaterdag 10 september: 
UITfestival Overijssel 

Zondag 11 september 2011: 
Geen programmering 

Zondag 25 september 2011: 
Panhandle Swing 

Er zijn vele soorten swingende muziek, maar 
de “western swing” soort heeft u nog niet 
eerder op ons podium gehoord. Met veel ple-
zier laten we u daarom kennis maken met 
Panhandle Swing, de enige in zijn soort in 
Nederland en wellicht in Europa! Deze band 
brengt een aanstekelijke mix van country en 
jazzy swing in de stijl van Bob Wills and his 
Texas playboys, voor de kenners onder u. 
Gebracht met veel enthousiasme, in een ori-
ginele western swing bezetting te weten: 
. Berry Selles (leider): viool en mandoline 
. Raymond Nijenhuis: gitaar 
. Jeroen Sweers: piano, zang 
. Peter v.d. Bos: viool, zang 
. Harm van Sleen: steelgitaar, viool 
. Roelof Klijn, bas: Antoon Aukes, drums. 
En natuurlijk kan de driestemmige zang van 
de Panhandle Playgirls, te weten Esther 
Groenenberg, Anna Popma en Anna Hoekstra 
daarbij niet ontbreken. Let the “good times 
music” begin! 

  

http://wevolve.nl/


Nieuwsbrief september 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 
Hengelo (Ov) waar gebruik gemaakt wordt van de Brasserie 
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 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 (tot oktober as.) een jaarkaart (normaal à € 70,00) 
voor het hele seizoen en geniet van de concerten met een 
aantrekkelijke extra korting van € 10,00! 

 
Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 
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