
 
Voortbestaan jazzclub Hengelo 

 
Door het wegvallen van de gemeentelijke 
subsidie vanaf 2016 is het voortbestaan 
van de jazzclub in gevaar. Komend nasei-
zoen kan de jazzclub nog zonder proble-
men draaien. En volgend voorjaar is dat 
met enig financieel passen en meten wel-
licht ook nog mogelijk. Maar het is essen-
tieel voor het vervolg dat er veel meer 
seizoenkaarten worden gekocht. Daarom 
een dringend beroep op diegenen die nog 
geen kaart hebben: Ga ervoor! 
Nieuwe seizoenkaarten voor 2015-2016  
kunnen vanaf heden worden aangeschaft 
en kosten € 50,- p.p. 
En… nodig eens wat familie en vrienden 
mee naar deze oergezellige, muzikale zon-
dagmiddagen.  
 
 

 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 
Programma naseizoen 2015 

 
Hopelijk heeft u een goede vakantie gehad 
en weer zin in goede jazzmuziek. 
Dan wacht u de vierde zondag van de 
maand in deze tweede seizoenshelft een 
keur van interessante bands en veel “ge-
passioneerde” 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. 
 
 
 

 

Zondag 23 augustus 
 

Jazzymotion 
 
Een muzikaal doorgewinterd kwartet musi-
ci wacht u deze zondagmiddag en brengt u 
zeker in beweging. JAZZYMOTION brengt 
u een breed pallet jazzmuziek: Van swing, 
bebop, dixieland en latin tot zelfs popach-
tig uitgevoerde arrangementen. De band 
bestaat sedert 1988 en heeft talloze optre-
dens op diverse podia in Nederland en 
Duitsland op haar naam staan. Voor het 
voetlicht verschijnen voor u: 

 Henk van Amerongen (trompet, saxen 
en zang) 

 Harald Haverkorn (piano) 
 Rob Eggink (bas) 

 Fred Mooy (drums) 
Vier ervaren musici die al in veel bands 
hebben gespeeld maar hun enthousiasme 
ook in deze formatie niet verloren hebben. 

 

 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief augustus 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. 
 

 
 

 


