
Zondag 23 oktober 2011: 
Brunel Kwartet 

 
Niet eerder verscheen het Brunel 
kwartet in onze jazzclub. Maar zo 
nieuw als hun verschijning is, de heren 
musici van vandaag pretenderen een 
programma te brengen uit de tijd dat 
“jazz nog gezellig was.” Verwacht dus 
geen “modern jazz kwartet”, maar wel 
swingende “main stream” jazz en bebop 
die de stemming deze dag ongetwijfeld 
zal verhogen en  herinneringen brengt 
aan tijden van goed in het gehoor lig-
gende instrumentale jazz. 
Dit alles opgediend met het nodige vak-
manschap door: 

- Martin Verburgh, saxofoons 
- Ernest Rijs, piano 
- Ab van den Abeelen, bas 
- Djono Soerjatin , drums.  
 

Laat u verrassen deze middag ! 

 

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. 

 
 

Vanavond! 
Revival Dixie Jubliee 

 
 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
 

Zondag 09 oktober 2011: 
Méli-Mélo 

 
Ze wilden het Nederlandse jazzklimaat ook 
wel eens van nabij verkennen, vandaar dat 
ze deze zondag ons podium met een be-
zoek vereren: Méli-Mélo een swingend 
jazzkwintet afkomstig uit België dat daar al 
een zekere bekendheid geniet en dat hier 
ook wil bereiken. Een  gezelschap gelouter-
de (semi) professionele musici met voor-
keur voor jazz en blues van de jaren dertig 
tot heden. Een repertoire met nummers 
van bekende “crooners” als Nat “king” Cole, 
Frank Sinatra en Dean Martin, maar ook 
hedendaagse composities/arrangementen 
van Vaya con Dios, Leonard Cohen en Ste-
vie Wonder, om er een paar te noemen. 
Méli-Mélo treedt op in de volgende sa-
menstelling: Anne Mortier (zang), Thijs 
Troch (piano), Jurgen de Wilde (gitaar), 
Stefaan van Gysegem (basgitaar) en Jean-
Pierre de Decker (slagwerk). 
Ze hebben enige honderden kilometers 
afgelegd om u een mooi programma te 
brengen. Die paar kilometers die u moet 
afleggen om dit alles mee te maken vallen 
hierbij in het niet, toch? 

 



Nieuwsbrief oktober 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 
SO NICE. Als alternatief kan gebruik gemaakt worden van de 
Thalesfoyer 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. 
Voor extra donaties: rek.nr. 962123870 SNS-Bank Overijssel 
t.n.v. Stichting Jazzplatform Hengelo, 
Colensostraat 7-13, 7551 HA, Hengelo. 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 
 


