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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 twee enthousiaste perso-
nen die beschikt over organisatorische 
kwaliteiten en enig inzicht in financieel 
beheer. 
Graag zien we uw reacties tegemoet 
via het contactformulier op onze websi-
te. Wij nemen dan contact met u op. 
 
Attentie! 
I.v.m. de benodigde ruimte treedt Big 
Band Hengelo op in de Thales foyer 
van het RABO theater. 
 
In december a.s. is er geen concert 
vanwege de feestdagen 

Programma voorjaar 2014 
 
De jazzclub is nog volop bezig met de pro-
grammering, maar ook volgend voorjaar is 
er elke vierde zondag van de maand een 
concert. 
 
Om te beginnen op zondag 26 januari. 
Dan treedt voor u het “Still Life” Trio op 
waarin saxofonist Laurens Blinxma, contra-
bassist Bert van Eek en gitarist Wilfred 
Buma een interessant programma van jazz 
klassiekers en eigen arrangementen ten 
gehore brengen. 
 
 

Jaarkaarten 2014 
 

M.i.v. 2014 zal Jazzclub Hengelo jaarkaar-
ten uitgeven i.p.v. seizoenskaarten. 
Met de aanschaf van zo’n kaart à  € 50,- 
p.p. sponsort u Jazzclub Hengelo en stelt u 
de Jazzclub in de gelegenheid meer activi-
teiten 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 jaarkaarten zijn te verkrijgen aan 
onze kassa bij de concerten of door over-
making van het bedrag op ons rekening-
nummer (z.o.z.). U ontvangt de kaart dan 
direct bij uw eerstvolgende bezoek aan één 
van de concerten. 

Zondag 24 november a.s. 
 

Big Band Hengelo 
 
Nooit eerder verscheen Hengelo’s “eigen” 
Big Band op het podium van de jazzclub. 
Jarenlang als onderdeel van de Hengelose 
Muziekschool optredend, timmert deze 
band nu als zelfstandige vereniging aan de 
weg. Met veel succes, zoals bijv. met het 
project “Big Band Hengelo goes Dutch” 
waarin speciaal voor de band gearrangeer-
de Nederlandse songs werden uitgevoerd.  
Deze middag echter wil de Big Band haar 
veelzijdigheid aantonen met BB arrange-
menten van bekende en minder bekende 
componisten en arrangeurs, zoals o.a. Du-
ke Ellington, Sammy Nestico, Pat Metheny 
en Hengeloër Jan Wessels. 
Verwacht geen Glenn Miller, wel lekkere 
swing, ballads,blues en “funky stuff”. 
En oh ja, de band is nog op zoek naar een 
vaste vocalist(e). Dus deze middag puur 
instrumentaal genieten van Big Band Hen-
gelo, onder de bezielende leiding van diri-
gent Sander Zweerink. 
 



Nieuwsbrief november 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 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. 
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. 

 
 

 

 


