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Jazz in de regio? 

 
Wel opvallend, maar ondanks bezuinigin-
gen in de culturele sector, ontstaan er 
steeds meer initiatieven om jazzmuziek te 
laten klinken in de regio. Niet alleen in 
clubs, op festivals en braderieën, maar ook 
in horecagelegenheden waagt men zich 
aan vele soorten jazzmuziek. Incidentele 
of reguliere gebeurtenissen zijn dat. In 
Enschede, Almelo, Hardenberg, Zwolle, 
Groenlo en Eibergen om aantal plaatsen te 
noemen, kan men terecht voor boeiende 
jazzoptredens. Sla de krant erop na en u 
zult ze vinden! 
 
 

 

 
Voorjaarseizoen 2016 

 
Nog slechts twee optredens resten dit 
voorjaar op ons jazzpodium. Maar die zijn 
dan ook wel de moeite waard een bezoek 
aan onze jazzclub te brengen. 
 
- 24 april 2016: Carmen Gomes Inc. 
 
Zie hiernaast.  
 

Attentie: Dit optreden vindt plaats in de 
Grolsch foyer van het Rabotheater. 
 
 
- 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. 
 
Een gezellige middag met goede jazz vindt 
u bij Jazz Club Hengelo! 
Graag zien we uw komst tegemoet. 
 

 

Zondag 24 april 
 

Carmen Gomes Inc. 
 
Te gek eigenlijk, deze internationaal gelou-
terde jazzzangeres met haar trio uitsteken-
de musici in de jazzclub! Met de omschrij-
ving “Souljazz with a bluesy touch” om-
schrijft deze allround vocalist zichzelf op 
haar website. Want in het brede scala aan 
jazzsongs, vaak van eigen hand, legt Car-
men met haar buigzame stem een onmis-
kenbaar “bluesy” gevoel. Jazz, blues, met 
pop en funk invloeden in harmonieuze af-
wisseling met haar creatief musicerende 
band, die verder bestaat uit: 
- Folkert Tettero – gitaar; 
- Peter Bjørnild – contrabas: 
- Marcel van Engelen – slagwerk. 
 
Genieten van de boeiende jazz van Carmen 
Gomez Inc? Bezoek deze zondag dan ons 
jazzpodium! 
 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief april 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. 

 
 

 


