
Jazzclub Hengelo  
zoekt nieuw bestuurslid 

 
Een stichting heeft een bestuur nodig en 
dat zijn in ons geval allemaal vrijwilligers. 
U kent ze allemaal. 
Nu heeft Rob Keultjes – hij trok tot nu toe 
de kar van de programmering – aangege-
ven met de bestuursfunctie te willen stop-
pen, mede i.v.m. drukke werkzaamheden.  
Zo ook Kris Linders, die de laatste periode 
onze P.R. verzorgde. 
Beiden verlaten het bestuur aan het einde 
van dit seizoen. 
We hebben Carl Pesch bereid gevonden 
de programmeringskar te trekken en hij is 
dan ook in het bestuur opgenomen. 
We zijn nog op zoek naar een medebe-
stuurder m/v die wil meedenken over het 
wel en wee van de jazzclub. 
Vanaf hier bedanken we Rob en Kris 
voor hun inzet. 
 

 

sponsor websitebeheer: 
 

Zondag 25 maart a.s.: 
 

Prisor Jazz Band 

Jazzclub Hengelo presenteert deze zon-
dagmiddag met veel genoegen het 
“klassiek” gypsy jazz trio van muzikaal 
leider en sologitarist Feigili Prisor. Klas-
siek in de zin van de bezetting en geheel 
in de stijl van illustere voorganger Djan-
go Reinhardt en meer recent het Rosen-
berg trio. Maar Prisor, die al gefungeerd 
heeft als stand in van Stochelo Rosen-
berg, heeft wel een eigen karakter in zijn 
spel ontwikkeld dat onder meer tot uiting 
komt in veel  composities van zijn hand.  
Tezamen met zijn muzikale kompanen 
Sendelo Schäfer (ritme-gitaar) en 
Tchawo Adell (contrabas) brengt hij 
swingende gypsy jazz van hoog niveau. 
Overtuigt u zelf! 
 

 
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 

Zondag 11 maart a.s.: 
 

Yezz! That’s Jan ter Maat 
De naam van deze formatie is tijdelijk ge-
wijzigd als eerbetoon aan de regionaal be-
kende slagwerker en musicus in hart en 
nieren Jan ter Maat sr. Veelvuldig opgetre-
den in onze jazzclub, meestal in dixieland 
gezelschappen, is hij hedenmiddag een 
stuwend onderdeel van Yezz! That’s swing. 
En zoals de naam van dit kwartet al aan-
geeft: Hedenmiddag is het “swinging time”, 
niet direct met dixieland maar met veelzij-
dige jazzmuziek in allerlei soorten en ma-
ten. 
Opgericht in 2005 paart de band veel erva-
ring aan enthousiasme in haar spel. 
Yezz! That’s Swing treedt voor u op in de 
volgende samenstelling: 
• Lex Lubbers: piano, saxofoons, klarinet 

en zang 
• Koos Greven: banjo, gitaar, zang 
• Anton Stukker: contrabas 
• Jan ter Maat sr.: slagwerk 

 

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/Jezz-thats-Jan-ter-Maat.doc/


Nieuwsbrief maart 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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