
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
 

sponsor websitebeheer: 

Oproep aanvulling bestuur! 
 
Nog steeds is de Jazzclub Hengelo op 
zoek naar (onbezoldigde) bestuursle-
den. Vanzelfsprekend zijn dat mensen 
die de jazzmuziek een warm hart toe-
dragen en deze willen stimuleren in en 
om Hengelo.  
We zoeken een enthousiast persoon 
die beschikt over organisatorische kwa-
liteiten en enig inzicht in financieel be-
heer. 
Graag zien we uw reacties tegemoet 
via het contactformulier op onze websi-
te. Wij nemen dan contact met u op. 
 
 
 
Eenmalige verandering aanvangs-
tijdstip: 
Om organisatorische redenen van de 
brasserie So Nice begint het concert 
van 26 mei a.s. om 15.00 uur en ein-
digt het om 17.00 uur. 

Programma najaar 2013 
 
Noodgedwongen zal er ook dit najaar 
sprake zijn van een zeer beperkt aantal 
optredens waarover u tijdig wordt inge-
licht. 
Seizoenskaarten 2012-2013 blijven tot ein-
de van dit jaar geldig! 
 
Bij gunstig bericht over subsidie zal er be-
gin 2014 weer een volledig programma 
gedraaid kunnen worden. 
 

Jaarkaarten 2014 
 
Met ingang van 2014 zal Jazzclub Hengelo 
jaarkaarten uitgeven i.p.v. seizoenskaar-
ten. 
Met de aanschaf van zo’n kaart à  raison 
van € 50,- p.p. sponsort u  Jazzclub Hen-
gelo en stelt u de Jazzclub in de gelegen-
heid meer activiteiten te ontwikkelen. 
De kaarten geven toegang tot alle 8 à 9 
concerten in 2014. Tevens krijgt u reductie 
bij een jazzconcert in het Rabotheater 
i.z.m. dit theater en jazzclub De Tor. 
Deze kaarten zijn te bestellen via onze 
website of aan de kassa bij de concerten. 
U kunt ze vanaf nu al aanschaffen. 

 

Zondag 26 mei a.s. 
 

The Forest Jazz Band 
 
Door slechte weersomstandigheden kon 
het optreden van deze oude stijl jazz 
formatie in december j.l. niet doorgaan. Nu 
dan een herkansing voor de FJB. Een 
orkest met een prima reputatie en een 
authentiek geluid, leunend op de stijl van 
Eddy Condon, Jack Teagarden, Wild Bill 
Davison en andere oude stijl jazz cory-
feeën. Hoewel ze de amateur status trouw 
zijn gebleven hebben de bandleden door 
de vele optredens op nationale en inter-
nationale podia een geweldige muzikale 
ervaring opgedaan die garant staat voor 
een swingend optreden. 
FJB speelt in de volgende bezetting: 
• Ton Bos (trombone,trompet, leider); 
• Gerrit Brouwer (klarinet) 
• Peter Ivan (trompet, bugel); 
• Harald Haverkorn (piano); 
• Richard Hanson ( gitaar, banjo); 
• Ludo Deckers (bas); 
• Peter den Boer (drums, vocals). 

 
Let op: Dit optreden begint om 15.00 uur! 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief mei 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. 
(tenzij anders aangegeven – z.o.z.) 

 


	Zondag 26 mei a.s.

