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Is Hengelo “jazz minded”? 

 
Afgaand op onze trouwe bezoekers kun-
nen we zeggen van wel. Maar veel nieuwe 
aanwas, met name een jonger publiek, 
zien we niet voorbijkomen. Ligt dat aan 
onze programmering of aan de muziek-
smaak van jongere jazzliefhebbers? Want 
aan het enthousiasme en de kundigheid 
waarmee door de diverse optredende 
bands wordt gemusiceerd ligt het zeker 
niet. Dus aan de wat jongere jazzliefheb-
ber de vraag om ons eens te melden wat 
jullie muzikale voorkeuren zijn (via het 
contactformulier op onze website). 

 
 
 

 

 
Voorjaarseizoen 2016 

 
Voor jazzliefhebbers brengt Jazz Club Hen-
gelo nog veel mooie bands op het podium 
dit voorjaar: 
 
- 28 februari 2016: Original Hot Dogs 
Zie hiernaast. 
 
- 20 maart 2016: Cotton Town Jazz Band 
Al sedert de jaren zestig een begrip in de 
regio, deze allround dixieland/oude stijl 
jazzformatie. Nu eindelijk op ons podium! 
Let op! Dit is de 3e zondag van de maand, 
omdat Pasen op de reguliere 4e zondag 
valt. 
 
- 24 april 2016: Carmen Gomez Inc. 
Een jazz vocaliste pur sang met haar bege-
leidend trio komt weer bij ons langs met 
een gloednieuw jazz repertoire met veel 
eigen werk. 
 
- 22 mei 2016: Jazz ma non troppo 
Veel bekende en minder bekende jazz 
Standards, maar niet uitsluitend jazz. Dat 
is wat de naam van dit muziekgezelschap 
wil zeggen. Laat u verrassen door deze 
band. 
 
Trouwe bezoekers, neemt andere jazzlief-
hebbers mee en laat hen de gezellige sfeer 
proeven van Hengelo’s eerste en enige 
jazzclub! Die mag toch niet verdwijnen? 
 
 
 
 

 

Zondag 28 februari 
 

Original Hot Dogs 
 
Twee jaar geleden stond dit landelijk be-
kend ensemble met veel succes op ons 
podium. Vandaar deze reprise die u onge-
twijfeld weer een heel plezierige jazz zon-
dagmiddag zal bezorgen. Met fraai gear-
rangeerde klassieke jazznummers uit de 
gedenkwaardige jaren 1920 -1930 en uit-
stapjes naar moderner repertoire. En al 
bijna een halve eeuw sedert de oprichting 
spelen de de Hot Dogs met veel enthousi-
asme en muzikale vaardigheid dat repertoi-
re. Een hecht collectief deze band, dat 
bestaat uit de volgende musici: 

 Marc van Nus – trompet, cornet 
 Gerrit Molenveld –  klarinet, saxen 
 Henk Bornebroek –  trombone,  
  sousafoon 

 Dennis Wintels – sousafoon 
 Johan Molenveld – banjo, gitaar 
 Jacques Underberg – slagwerk, wasbord 
 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief februari 2016  
 

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 bieden aan veelbelo-
vende amateur- en (semi-)professionele jazzmusici uit de regio 
of daarbuiten. 
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 jazzformaties, maar ook een gezellige plek waar 
u onder het genot van een drankje en een hapje naar goede 
jazzmuziek 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). U ontvangt bij uw 
eerstvolgend bezoek een geplastificeerde kaart op naam. 
 
 
 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 
 

 


