
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 22 april a.s. 
 

Henk Bleumink kwartet: 
Tribute to Nat “King” Cole 

 
Henk Bleumink, contrabassist, vocalist en 
leider van bovengenoemde formatie zal bij 
velen bekend zijn. Niet zo gek als je al een 
leven lang in de muziek actief bent. Laat-
ste optreden in onze jazzclub was als voca-
list bij Big Band 89. Vanmiddag brengt hij 
met zijn eigen kwartet een hommage aan 
de Amerikaanse zanger-pianist Nat “King” 
Cole. Dat betekent dat een scala aan be-
kende songs van deze onvergetelijke, maar 
ons helaas ontvallen “crooner” de  revue 
zal passeren, zoals  Mona Lisa, Route 66, 
Unforgettable en vele andere nummers uit 
het Amerikaanse repertoire. Henk wordt 
professioneel ondersteund  door zijn zeer 
ervaren  muzikale kompanen, te weten: 
Addy Scheele op piano, Wim Lutje Schip-
holt op gitaar en speciale gast Sietze de 
Leeuw, saxen en fluit. 
 

 
 Addy Sietze Wim Henk 

 
 

 
Een heel fijne zomerbreak toegewenst! 

Zondag 8 april a.s. 
 
Helaas: Deze zondagmiddag is er geen 
programmering i.v.m. de Pasen. 
Tevens heeft u alweer de laatste nieuws-
brief van dit voorjaarsseizoen voor u.  
Vanwege moederdag (13/5) en Pinksteren 
(27/5) zijn er de komende meimaand geen 
optredens meer. 
Jazzclub Hengelo ziet u graag terug bij het 
eerste optreden van het nieuwe seizoen op 
zondagmiddag: 

23 september 2012 
De aftrap van het najaarsseizoen wordt 
dan verzorgd door de succesvolle 
Rhine Town Dixie Preachers 
met een programma vol onvervalste oude 
stijl jazzmuziek. 

 
 
Uiteraard wordt u tijdig door ons op de 
hoogte gehouden van de overige optre-
dens in het komende najaar. 

 

 
Een heel fijne zomerbreak toegewenst! 

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

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief april 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 € 8,- (verhoogd i.v.m. B.T.W.) aan de 
kassa, bij aanvang. 
Een jaarkaart voor het hele seizoen 2012-2013 kost u  € 70,- 
(en voor snelle beslissers – t/m september 2012 nog eens € 10,- korting).  
Over te maken op rek.nr. 962123870 SNS-Bank Overijssel 
t.n.v. Stichting Jazzplatform Hengelo, Colensostraat 7-13, 
7551 HA, Hengelo (O). 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 

 


	Zondag 8 april a.s.

