
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! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
 

sponsor websitebeheer: 

Zondag 26 februari a.s.: 
 

Køgging 
 
Het heeft even geduurd, maar we 
zijn blij dat onze regionaal bekende 
“singer-songwriter” Norbert Kögging 
eindelijk op ons podium zal verschij-
nen. Norbert brengt deze middag 
veel eigen werk zoals onlangs ver-
schenen op zijn in Canada opgeno-
men CD Daydreaming.  
Norbert wordt muzikaal bijgestaan 
door Folkert Oosterbeek op Fender-
Rhodes piano, Tobias Nijboer op con-
trabas en Felix Schlarmann op slag-
werk. U hoort een verfrissend eigen 
geluid, jazz geïnspireerd door o.a. 
Brad Mehldau en David Linx, met 
popinvloeden. 
 

 
  

Zondag 12 februari a.s.: 
 

Maggie V Trio 
 
Al doet onderstaande foto anders ver-
moeden, eigenlijk moeten we spreken 
van Maggie V en trio. Want allround 
zangeres Margareth Verbiesen wordt 
deze middag muzikaal bijgestaan door 
een al even ervaren driemanschap: Te 
weten gitarist Peter van Leeuwen, saxo-
fonist Johan Vermuyen en bassist Koos 
Lonis. Margareth heeft, evenals haar 
genoemde kompanen, als zangeres al 
een heel muzikaal leven achter de rug 
met optredens in een musical, pop- en 
jazzbands. 
Dat komt tot uiting in het brede pallet 
aan muziek dat u deze middag krijgt 
voorgeschoteld: Composities van 
Gershwin, Bacharach, Beatles, Sting, 
Nora Jones en anderen weet zij met 
haar warme stem perfect te treffen 
 

 

Uw naam of logo hier??? 
Neem contact op  
met het bestuur. 

http://www.jazzclubhengelo.nl/
http://www.jazzclubhengelo.nl/archief/Info-artiesten/Info-Artiesten-2012a/Kogging.doc/


Nieuwsbrief februari 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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