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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. 
 

 

Programma najaar 2013 
 
Voor het najaar 2013 staan nog twee an-
dere optredens op de planning en wel op 
de zondagen 27 oktober en 24 novem-
ber a.s.  
Wie er dan zullen optreden maken we 
z.s.m. bekend. 
In december is er geen concert i.v.m. de 
feestdagen. 
 
Bijzonder concert: 
We willen u alvast attent maken op het 
speciale concert van Jazzclub Almelo in 
hotel V.d.Valk Almelo op zondag 20 okto-
ber 2013.  
Daar treedt de Lime House Jazzband op 
met als solist de Amerikaanse trompettist 
Randy Sandke. Nadere info volgt  in onze 
volgende nieuwsbrief. 
 
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 RABO theater 
i.s.m. dit theater en jazzclub De Tor. 
Deze kaarten zijn te bestellen via onze 
website of aan de kassa bij de concerten. 

       
 
 
 

Zondag 29 september a.s. 
 

Henk Bleumink kwartet 
 
Al eerder stonden ze met veel succes op 
ons podium, de  musici van dit kwartet met 
hun programma “Tribute to Nat King Cole”. 
Ongetwijfeld zal er nog wel een vocaal 
nummer uit dat repertoire worden ge-
bracht door Henk Bleumink, contrabassist, 
vocalist en leider van dit ensemble. Maar 
de nadruk zal deze middag toch wat meer 
liggen op het instrumentale “easy swing” 
repertoire met eigen interpretaties van 
bekende en minder bekende jazz stan-
dards. 
En mocht u vergeten zijn wie er nog meer 
deel uit maken van dit enthousiaste kwar-
tet met een vracht aan muzikale ervaring, 
dan zijn dat: 
Sietze de Leeuw met diverse koperinstru-
menten. Addy Scheele op piano en Wim 
Lutje Schipholt op gitaar. 
Garantie voor een heerlijke middag jazz-
muziek! 

 
Attentie: Dit concert vindt plaats op de 
laatste zondag van de maand september! 
 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief september 2013  
 

voor liefhebbers van jazz  

  
 

Jazzclub Hengelo, is alweer ruim 22 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 vierde zondag 
van de maand jazzoptredens in het  Rabotheater Hengelo 
(Ov) waar gebruik gemaakt wordt van de Brasserie SO NI-
CE. Als alternatief kan gebruik gemaakt worden van de Tha-
lesfoyer op de begane grond of de Grolschfoyer op de eer-
ste etage, die ruimte verschaffen aan formaties met een grote-
re bezetting en die zich eveneens perfect lenen om te  genie-
ten 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. 
Seizoenskaarten voor 2012-2013 blijven nog geldig tot eind 
van dit jaar. 
Een jaarkaart voor het hele seizoen 2014 kost u  € 50,-.  Te 
verkrijgen bij de kassa of 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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