
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 

Vooraankondiging 
 

Zondag 12 februari a.s.: 
verwacht in het theater café: 

Maggie V Trio 
 

Een zangeres met een warme stem 
en haar drie muzikaal ervaren kom-
panen brengen een gevarieerd reper-
toire van jazz, pop en Latin muziek. 
Garantie voor een relaxte sfeer in het 
theater café. 
 

 
 

 
Jazzclub Hengelo wenst  

al onze bezoekers  
een voorspoedig en jazzy 

Zondag 22 januari 2012: 
Hot Jazz Ambassadors (HJA) 

 
Reeds eerder verscheen dit strak swin-
gende septet musici met veel succes op 
ons podium. Voor diegenen die er toen 
niet bij waren: HJA maakt liefhebbers 
van de onvervalste “zwarte” New  
Orleans jazzmuziek uit de jaren ‘20-‘30 
van de vorige eeuw direct enthousiast. 
“Hot” swingende jazz zoals ooit begon-
nen door zwarte jazz musici als King 
Oliver, Fats Waller, Johny Hodges,  
Benny Waters en anderen. Maar ook is 
er aandacht voor jazz uit een iets latere 
periode gebracht door o.m. Louis  
Armstrong en Jabbo Smith. Nu dan ver-
tolkt door een ensemble dat deze stijl 
perfect weet te benaderen. Niet in de 
laatste plaats door de jarenlange erva-
ring, geëigende orkestbezetting en ar-
rangementen van pianist en muzikaal 
leider Dick Tober. Komt vroeg deze 
middag. Het kan weer vol worden bij de 
HJA! 
 

 



Nieuwsbrief januari 2012 
 

voor liefhebbers van jazz 

 
 

Jazzclub Hengelo, is alweer meer dan 11 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 de jaarkaart of 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. 
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