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Nog belangstelling voor jazz? 
 

Als je afgaat op de vele jazzclubs in de regio 
en bijv. het bezoekersaantal van North Sea 
Jazz (alle drie de dagen uitverkocht), dan 
kan deze vraag met ja worden beantwoord. 
Maar bij laatstgenoemd festival zijn de be-
zoekers ook afgekomen op de vele niet-jazz 
bands in de programmering, tot pop- en 
hiphop bands aan toe. 
Nu vertoont het aantal bezoekers van JCH 
al sedert vorig jaar een dalende trend. Moe-
ten we nu ook naar andere muziekstijlen als 
bijv. cross-over tussen pop en jazz, R&B, 
funk en disco gaan om meer bezoekers te 
krijgen? 
Wilt u hierop reageren? Graag! Dit kan o.a. 
via de website, via mail, of door het aan-
spreken van de bestuursleden tijdens een 
jazzmiddag. 
 
 
 

 

 

Concerten najaar 2017 
 
Uit ervaring weten we dat er in augustus 
nog veel vakantiegangers zijn; daarom deze 
maand dus geen concerten op het podium 
van Jazz Club Hengelo. De draad zal weer 
opgepakt worden in september a.s., waarin 
we veel jazzliefhebbers terugverwachten op 
onderstaande concertdata.  
 
• Zondag 3 september:  

JAZZYMOTION: Zie hiernaast 
 
• Zondag 1 oktober: 

Dokter, Jazz & Co.:  
Reprise van een enthousiaste en veelge-
vraagde oude stijl jazzband met een 
breed repertoire. Veel bekende dixie-
land krakers maar ook swingend eigen 
werk van dit zestal ervaren musici. 

 
• Zondag 5 november: 

Romantic Warriors: 
Een kwintet begaafde musici brengt 
main stream jazz zoals het moet klinken. 
Inclusief jazz Standards met creatieve 
improvisaties, Latin jazz en ballads met 
vocale inbreng van een heerlijk klin-
kende zangeres. 
 
 

2017 

Zondag 3 september 2017 
 

JAZZYMOTION 
 

Dit enthousiast musicerende kwartet jazz-
musici bezocht ons podium zo’n twee jaar 
geleden ook al eens. Tot volle tevredenheid 
van het ruim aanwezige aantal bezoekers 
overigens. Die luisterden naar prima uitge-
voerde swing, bebop, dixieland en Latin 
jazz. Maar met hun enorme muzikale erva-
ring spelen deze mannen net zo makkelijk 
rock & roll of Nederlandse jaren dertig num-
mers. En mocht u het zijn vergeten: JAZZY-
MOTION bestaat uit: 
• Henk van Amerongen – trompet, saxen, 

zang 
• Harald Haverkorn – piano 
• Rob Eggink - bas 
• Fred Mooy - drums 
We beloven u weer een swingend optreden 
van dit viertal. 

 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief augustus 2017  

 
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 verschaffen aan veelbelovende 
amateur- en (semi-)professionele jazzmusici uit de regio of 
daarbuiten. 
Daartoe organiseert Jazzclub Hengelo iedere eerste zondag van 
de maand jazzoptredens in het Schouwburg Hengelo (Ov) 
waar gebruik gemaakt wordt van Brasserie So Nice. Een the-
atercafé dat niet alleen geschikt is voor optredens van uiteenlo-
pende 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 2017 kost u € 55,-.  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 kaart ligt dan de eerstvolgende jazzclubmid-
dag voor u klaar bij de kassa. 
 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 

 


