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Seizoenkaart 2014-2015 

 
Vanwege achterblijvende resultaten van 
jaarkaarten wordt toch weer overgegaan 
op seizoenkaarten m.i.v. deze augustus 
maand. De reeds uitgegeven jaarkaarten 
2014 blijven geldig tot eind van dit jaar. 
Jaarkaarthouders stellen we in de gele-
genheid een seizoenkaart aan te schaffen 
voor € 25 dat u ook toegang geeft tot het 
programma van voorjaar 2015. 
Nieuwe seizoenkaarten kosten € 50,- p.p. 
U sponsort daarmee Jazzclub Hengelo en 
stelt de Jazzclub in de gelegenheid meer 
activiteiten te ontwikkelen. 
Met de seizoenkaart kunt u alle 9 jazzclub 
concerten in het najaar van 2014 en het 
voorjaar van 2015 bezoeken. 
Bovendien heeft u op vertoon van deze 
kaart de mogelijkheid twee jazzconcerten 
te bezoeken die georganiseerd worden 
door het Rabotheater i.z.m. jazzclub De 
Tor, voor de gereduceerde prijs van € 7,25  
De seizoenkaarten zijn te bestellen via 
onze website of aan de kassa bij aanvang 
van onze concerten. 

 
Programma najaar 2014 

 
De bestuursleden van Jazz Club Hengelo 
hopen dat u van een goede vakantie heeft 
genoten en willen u graag weer verwelko-
men op de komende concerten, om te ge-
nieten van diverse stijlen jazz muziek van 
de volgende bands: 
 

 24 augustus: Yezz! That’s swing: 
Zie hiernaast. 
 

 28 september: Judith Nijland trio: 
Een hernieuwd optreden van deze 
succesvolle, van oorsprong Henge-
lose, jazz zangeres en haar muzika-
le kompanen. Smooth jazz en easy 
pop om van te genieten! 
 

 26 oktober: Jay Jay’s Border 
Jazzmen: 
Niet alleen de traditionele oude stijl 
jazz maar ook uitstapjes naar de 
blues en country brengt deze lan-
delijk populaire, van oorsprong 
Achterhoekse, jazzband. 

 
 23 november: Chapeau: 

Stevig swingende gitaarmuziek à la 
Django Reinhardt, maar ook be-
kende composities van bijv. Errol 
Garner en Billy Strayhorn gebracht 
door een enthousiast spelend kwar-
tet musici uit het Apeldoornse. 

 
  
 
 

Zondag 24 augustus a.s. 
 

Yezz! That’s swing ! 
 
Er is geen beter begin van een seizoen dan 
een start met een puike jazzband met een 
naam die al aangeeft waar het om gaat: 
              Yezz! That’s Swing. 
Deze formatie van vier doorgewinterde 
musici heeft al eerder op ons podium ge-
staan, maar na het succesvolle optreden 
destijds is een herhaling gerechtvaardigd. 
Met een vracht aan muzikale ervaring 
brengt de band een veelzijdig repertoire 
van jazz en swingmuziek, “voor elk wat 
wils”. 
En voor wie het vergeten is, de volgende 
musici maken deel uit van de band: 
- Lex Lubbers, saxen, klarinet, piano en 

zang; 
- Koos Greven, banjo, gitaar en zang 
- Jan ter Maat, slagwerk; 
- Anton Stukker, contrabas. 
 
Motto van de band: Veelzijdigheid, vrolijk-
heid en goede muziek! 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief augustus 2014  
 

voor liefhebbers van jazz  

  
 

Jazzclub Hengelo, is alweer ruim 23 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 Nice. 
Een theatercafé dat niet alleen geschikt is voor optredens van 
uiteenlopende jazz formaties, maar ook een gezellige plek 
waar u onder het genot van een drankje en een hapje naar 
goede jazz muziek kunt luisteren. 
 
U betaalt per concert € 8,-/p.p. aan de kassa, bij aanvang. 
Een seizoenkaart 2014-2015 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. 
 

 
 

 


