
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
 

sponsor websitebeheer: 

Oproep aanvulling bestuur! 
 
Met name  door het, door ziekte, weg-
vallen van initiator en drijvende kracht 
Leo Kruk is de Jazzclub Hengelo met 
spoed op zoek naar (onbezoldigde) 
bestuursleden.  
Vanzelfsprekend zijn dat mensen die 
de jazzmuziek een warm hart toedra-
gen en deze willen stimuleren in en om 
Hengelo.  
We zoeken een enthousiast persoon 
die “de kar wil trekken”, beschikt over 
organisatorische kwaliteit en enig in-
zicht in financieel beheer. Daarnaast is 
iemand welkom die de “public relati-
ons” voor de jazzclub op zich kan ne-
men. Iemand met enige ervaring daar-
in zou mooi zijn maar dat is niet persé 
noodzakelijk. 
Graag zien we uw reacties tege-
moet via het contactformulier op 
onze website. Wij nemen dan con-
tact met u op. 

Zondag 25 november a.s.  
 

Simin Tander & David Golek 
 
Dit mag gerust een uniek concert genoemd 
worden in de Jazzclub. Want hier gaan jazz 
en wereldmuziek hand in hand. Een har-
monieuze samenwerking tussen de Duits-
Afghaanse zangeres Simin Tander en de  
Israelische gitarist-componist David Golek.  
Een mix van melancholische songs in ver-
schillende talen, speelse improvisaties, 
oosterse klanken en jazz. Simin is vooral 
bekend als getalenteerd jazz zangeres. Met 
haar eigen band toert ze door Nederland 
en Europese landen. Trad in 2009 op het 
North Sea Jazz Festival op met een kwartet 
met o.a. trompettist Eric Vloeimans, In 
2010 de “Young VIP” toer met o.m. een 
optreden in het Concertgebouw Amster-
dam en recentelijk op de Berlijnse Jazz-
meeting. David Golek heeft een klassieke 
en jazz achtergrond, maar heeft zich ook 
verdiept in wereldmuziek. Zijn subtiele 
gitaarspel en de mooie, mysterieus aan-
doende stem van Siimin maken dit optre-
den een luisterconcert bij uitstek. 

 

Zondag 11 november a.s. 
 
Shebop 

 
Niet zo maar een bandje dit zestal ambiti-
euze musici uit Zwolle en omstreken. Be-
gonnen in 1996 in en rondom het Zwols 
Conservatorium, werd al in 1999 de eerste 
prijs gewonnen van het Nederlands Jazz 
concours (thans Dutch Jazz competition). 
Sindsdien heeft Shebop zich ontwikkeld tot 
een jazz orkest met een zeer brede stijl, 
waarin o.a. funky jazz, souljazz, swing, 
bebop en latin ten gehore worden gebracht 
met een uniek, eigen geluid. Niet in de 
laatste plaats vanwege vele prachtige ar-
rangementen van trombonist en leider 
Hein Jan van Vilsteren. En ook de buigza-
me, bluesy stem van zangeres Linda Wes-
tera draagt daaraan bij. Prima solistisch 
werk mogen we ook verwachten van Pa-
trick Holleeder (toetsen) en Harmen Jan 
Teule (saxofoon). Voeg daarbij de gedegen 
ondersteuning van Pieter Althuis (contra-
bas) en Adriaan Stam (slagwerk) en dit 
wordt een concert een groot publiek waar-
dig. Dus komt allen! 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief november 2012  
 

voor liefhebbers van jazz  

  
 

Jazzclub Hengelo, is alweer ruim 21 jaar geleden opgericht en 
nog steeds enthousiast bezig om de jazzmuziek in Hengelo te 
stimuleren en een podium te verschaffen aan veelbelovende 
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,- aan de kassa, bij aanvang. 
Een jaarkaart voor het hele seizoen 2012-2013 kost u  € 70,-.  
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. 
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