
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
 

sponsor websitebeheer: 

Oproep tot  invulling enquête 
 
Bij deze nogmaals een oproep onze en-
quête in te vullen die wij afgelopen de-
cember reeds op deze site hebben ge-
plaatst. Tenminste als u dat niet al gedaan 
heeft. 
Het is voor de jazzclub heel belangrijk te 
weten wat er leeft onder haar bezoekers 
wat betreft jazzmuziek. En ook hoe u 
denkt over Jazzclub Hengelo en haar acti-
viteiten. 
 
Het enquêteformulier is opnieuw bij deze 
nieuwsbrief gevoegd. Invullen kost u wei-
nig tijd. Bij voorbaat onze dank. 
 

 

Programma voorjaar 2013 
 
Zoals in onze nieuwsbrief van december 
2012 reeds vermeld neemt Jazzclub Hen-
gelo momenteel een pauze in acht om te 
bekijken of en hoe de Jazzclub een vervolg 
kan geven aan haar activiteiten. 
Dat betekent dat er tot en met maart 
a.s. geen programmering van jazzcon-
certen zal plaats vinden, m.u.v. het extra 
concert als hiernaast vermeld. 
De eerstvolgende optredens vinden plaats 
op:  
 
Zondag 14 april a.s.: 

Jazzcombo 5on2 
 
Een reprise van het jazzcombo 5on2, 
eerder succesvol opgetreden op ons podi-
um met swingende jazz. 
 
U wordt  t.z.t. verder van deze optredens 
op de op de hoogte gebracht. 
 
 
Zondag 26 mei a.s.: 

The Forest Jazzband 
 
Een herkansing voor de oude stijl jazz for-
matie Forest Jazzband, wiens optreden 
op 9 december van het afgelopen jaar niet 
door ging vanwege slechte weersomstan-
digheden. 
 

Zondag 10 februari a.s. 
 

Extra, GRATIS concert i.s.m. RABO 
theater en Muziekschool Hengelo: 

 
Felix Schlarmann Group 

 
Nog afgelopen najaar trad slagwerker Felix 
Schlarmann bij ons op met een jazztrio.  
Nu presenteert hij met veel genoegen zijn 
eigen jazz-kwintet, bestaande uit de 
volgende jonge en veelbelovende 
Nederlandse musici: 
• Lars Dietrich (alt saxofoon) 
• Floris van der Vlugt (alt-, sopraansax, 

basklarinet); 
• Frans von Chossy (piano); 
• Pat Cleaver (contrabas); 
• Felix Schlarmann (drums, composities). 
 
De composities van Schlarmann zijn geïn-
spireerd door voornamelijk Amerikaanse 
musici en componisten als Brian Blade, 
David Binney, Branford Marsalis en Brad 
Mehldau. Niet typisch wat je van een slag-
werker verwacht, maar met veel gevoel 
voor klank en energie en minder geba-
seerd op snelle of moeilijke ritmiek. 
De Felix Schlarmann Group was op vele 
nationale en Europese podia te horen, o.a. 
op het North Sea Jazz festival, Utrecht Jazz 
Festival en Jazz Madrid. In 2010 won de  
band de tweede prijs in de “Dutch Jazz 
Competition”. 
 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief februari 2013  
 

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. 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 
 

Enquête: 
Aan onze lezers het verzoek het bijgaande enquêteformulier in te 
vullen, hetzij “online”, hetzij m.b.v. een papieren kopie daarvan. 
Deze laatste in te zenden aan:  
Jazzclub Hengelo, p/a Colensostraat 7-13, 7551 HA Hengelo 

 


	Zondag 10 februari a.s.

