
Zondag 2 oktober 
 

Jazzcombo 5on2 
 
Het zijn “rechtgeaarde amateurs” de leden 
van dit jazzcombo. Maar wel met een grote 
muzikale ervaring, en met veel enthousi-
asme vertolkt Jazzcombo 5on2 de moderne 
“main stream” jazz. Dat betekent dat een 
breed pallet van jazzmuziek van wereldbe-
kende componisten van onder meer Dizzi 
Lillespie, Billy Strayhorn, Sonny Rollins, Ser-
gio Mendes en Antonio C. Jobim op het re-
pertoire staat. Op goed herkenbare thema’s 
wordt met veel creativiteit geïmproviseerd. 
De volgende bandleden zullen er een swin-
gend optreden van maken: 

 André Rötgers, saxen 
 Mirjam Wolf – piano en vocals 
 Oscar Peters – basgitaar 
 Rinus Kwekkeboom (leider) – drums 
 

 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 
Wat is uw favoriete muzieksoort? 

 
We weten dat oude stijl jazz en dixieland 
tot de favoriete muzieksoorten behoren van 
veel van onze trouwe bezoekers. Maar om-
dat Jazzclub Hengelo streeft naar variatie in 
de programmering, is toch de vraag gere-
zen of er naast deze muzieksoort nog an-
dere jazz genres zijn die uw belangstelling 
hebben. 
Daarom, laat het ons eens weten via onze 

website (een briefje mag ook). Wellicht 
kunnen we aan uw wensen beantwoorden, 
want tevreden bezoekers zijn voor ons be-

langrijk. 

 
Jazz concerten in het najaar 2016 
 
We openden ons najaar-seizoen op 4 sep-
tember jl. met een succesvol swingend op-
treden van de Riverboat Jazzband. 
We vervolgen met nog twee jazzconcerten 
op: 
 
 Zondag 2 oktober 2016: 

Jazz combo 5on2 
Zie de beschrijving hiernaast. 
 
 Zondag 6 november 2016: 

Fusca 
Voor het eerst in de Jazzclub opwindende 
Braziliaanse popmuziek met jazzinvloeden, 
gebracht door dit kwintet enthousiaste mu-
zikanten, inclusief een prima Braziliaans zin-
gende vocaliste. 

 
In december zijn er geen concerten gepland 
vanwege de feestdagen. 
We hopen dat niet alleen de trouwe bezoe-
kers van Jazz Club Hengelo ons zullen be-
zoeken, maar hopen ook nieuwe liefhebbers 
van jazz in Hengelo en omstreken aan te 
treffen. 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief oktober 2016  
 

voor liefhebbers van jazz  

  
 

 

Jazzclub Hengelo, is alweer bijna twintig jaar geleden opgericht 
en nog steeds enthousiast bezig om de jazzmuziek in Hengelo 
te stimuleren en een podium te bieden aan veelbelovende ama-
teur- en (semi-)professionele jazzmusici uit de regio of daarbui-
ten. 
Daartoe organiseert Jazzclub Hengelo iedere eerste zondag van 
de maand (let op! NIEUW!) jazzoptredens in het Rabotheater 
Hengelo (Ov) waar gebruik gemaakt wordt van 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 Over-
ijssel 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. 

 


