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www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 
Seizoenkaart 2015-2016 

 
Nieuwe seizoenkaarten voor 2015-2016  
kunnen vanaf heden worden aangeschaft 
en kosten € 50,- p.p.  
U sponsort daarmee Jazzclub Hengelo, 
waarmee inkomsten worden verkregen die 
zeker in deze tijd van bezuinigingen een 
belangrijke bijdrage vormen. Waarmee 
dan weer meer activiteiten en concerten 
kunnen worden ontwikkeld. Dus wacht u 
daarmee niet te lang! 
 

 

 
Programma naseizoen 2015 

 
Met het optreden van de The Strong & 
Silent Types (zie hiernaast) sluiten we 
het voorseizoen van Jazz Club Hengelo af. 
Dan wacht u de vierde zondag in augustus 
de tweede seizoenshelft met een keur van 
interessante bands en veel “gepassioneer-
de” jazz muziek! 
 

 23 augustus:  
 
JAZZYMOTION, met swingende main-
stream jazz, dixie, bebop en latin. 
 
 27 september: 

 
Anke Angel trio, onvervalste boogie-
woogie van een onderhoudende pianiste. 
 

 25 oktober: 
 
JAZZYPASSION, met een breed muzikaal 
repertoire van jazz, blues, latin, jazzy pop 
en gospel. 
 
 22 november:  
 
Hot Jazz Ambassadors, reprise van een 
ons welbekende jazz band met onversne-
den New Orleans jazz. 
 
Zoals bekend zijn er in “feestmaand” de-
cember geen optredens meer. 

 
 
 
 

 
Zondag 31 mei a.s* 

 

The Strong & Silent types 
 
Ooit ontstaan als ”vakantiebandje”, maar 
nu deze status ontgroeit, timmert dit ludie-
ke gezelschap al zo’n tien jaar met succes 
aan de weg.  
Met een zeer gevarieerd programma van 
swingende zigeuner jazz, rumba’s en bos-
sanova’s en ook nog Franse musetten 
dankzij de accordeon in het gezelschap 
bespeeld door Boris Nauta. Daarnaast 
completeren John Ligthart (sologitaar), 
Martien Peerdeman (ritmegitaar) en Marcel 
Snijders (contrabas) de band. 
Geniet deze middag van de muziek van 
coryfeeën als Django Reinhardt, Jo Privat, 
Gipsy Kings en vele anderen. 
 

 
 
* Nb. i.v.m. Pinksteren is dit concert een 

week later dan normaal! 
 
 
 
 
 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief mei 2015  
 

voor liefhebbers van jazz  

  
 

Jazzclub Hengelo, is alweer bijna twintig jaar geleden opge-
richt en nog steeds enthousiast bezig om de jazzmuziek in 
Hengelo te stimuleren en een podium te verschaffen aan veel-
belovende 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 2015-2016 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. 
 

 
 

 


