
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 jazz muziek. En ook hoe u 
denkt over Jazzclub Hengelo en haar acti-
viteiten. 
Het enquête formulier is bij deze nieuws-
brief gevoegd. Invullen kost u weinig tijd. 
 
Bestuursvacatures 
Nog steeds hebben we behoefte aan 
een aanvulling van het bestuur met 
een of meer enthousiaste jazzliefheb-
bers, zo mogelijk met enige bestuurlij-
ke ervaring (liefst financieel of organi-
satorisch). 
Het voortbestaan van de jazzclub is 
hiervan mede afhankelijk. Dus infor-
meer eens bij het zittende bestuur. 
 

Programma voorjaar 2013 
 
Zoals in onze nieuwsbrief van december 
2012 reeds vermeld werkt Jazzclub Henge-
lo momenteel met een sterk gereduceerd 
voorjaarsprogramma. 
Naast het optreden van 14/5 a.s. zoals in 
deze nieuwsbrief vermeld, zal het eerstvol-
gende optredens plaats vinden op:  
 
Zondag 26 mei a.s. 
 
Dit is een herkansing voor de oude stijl 
jazz formatie 
 

 
Forest Jazzband 

wiens optreden op 9 december van het 
afgelopen jaar niet door ging vanwege 
slechte weersomstandigheden. 

 
 

Opm.: Het optreden van deze jazzband 
stond eerder aangekondigd op 14/5 a.s. 
maar is verschoven naar bovengenoemde 
datum. 

Zondag 14 april: jazz combo 5on2 
 
Goede herinneringen bewaren we aan 
deze enthousiaste musici die eerder op 
ons podium stonden in mei 2009. Be-
vlogen amateurs met veel muzikale 
ervaring. Vandaar een reprise die u 
zeker zal bevallen. Want sedertdien 
heeft deze band zich verder muzikaal 
ontwikkeld en is recentelijk uitgebreid 
met een vijfde bandlid. Jazzcombo 
5on2 brengt moderne “mainstream” 
jazz ten gehore met een variatie aan 
stijlen, van swing, blues, bebop tot 
Z.Amerikaanse klanken. Op het reper-
toire o.m. composities van grote namen 
als Dizzy Gillespie, Billy Strayhorn en 
Sergio Mendes.  5on2 bestaat uit: 
- Mirjam Wolf (piano en zang);  
- Andre Rotgers (saxen); 
- Anton Verbeek (gitaar) 
- Oscar Peters (basgitaar) 
- Rinus Kwekkeboom (drums/ldr.) 

 

 
 
 
 
  

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief maart-april 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 of vierde 
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. 
De toegangsprijs is € 8,- per persoon. Met een seizoenskaart 
van ons heeft u gratis toegang. 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 
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