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Nog belangstelling voor jazz (2) 
Het plannen van optredens op ons podium 
gebeurt normaliter al geruime tijd van te 
voren. Want de betere bands hebben door-
gaans niet te klagen over belangstelling. En 
het zou zonde zijn als ze niet op iedere eer-
ste zondag van de maand, onze reguliere 
concertdatum, beschikbaar zouden zijn. 
Nu wil Jazz Club Hengelo graag weer de op-
tredens voor volgend voorjaar 2018 gaan 
boeken. Maar dan zou het wel prettig zijn 
te weten dat er voldoende belangstelling 
voor deze optredens blijft bestaan. 
Laat ons graag eens weten hoe het 
met uw belangstelling hiervoor staat! 
Dit kan o.a. via de website, via mail, 
of door het aanspreken van de be-
stuursleden tijdens een jazzmiddag 
 
Voor een gezellige middag goede jazz 

moet u bij Jazz Club Hengelo zijn! 

 
 
 

 

 
Overige concerten 2017 

 
De kop is er alweer af, want op 3 septem-
ber jl. heeft de band JAZZYMOTION een 
swingend optreden verzorgd, waar helaas 
veel te weinig bezoekers van hebben kun-
nen genieten. Wellicht lag dat ook aan het 
mooie weer of de vele andere muzikale ac-
tiviteiten in de regio, maar jazzliefhebbers 
laten zich daardoor niet beletten. Dus ge-
achte bezoeker van ons podium komt allen 
naar het volgen geplande optreden, weer 
of geen weer! 
 
• Zondag 01 oktober:  

Dokter, Jazz & Co 
Zie hiernaast 

 
• Zondag 05 november:  

Romantic Warriors Combo 
Een kwintet begaafde musici brengt 
Mainstream 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 datum 
 

Dokter, Jazz & Co 

 
Deze allround jazzband heeft al enkele ke-
ren een optreden op ons podium verzorgd, 
en dat met veel succes. Grote kans dat u 
het zich nog zult herinneren. U kunt dan  
weten dat Jan Dokter en zijn ervaren band-
leden van alle markten thuis zijn: dixieland 
of andere stijlen jazz, evergreens, of moder-
nere jazz arrangementen. En dat alles onder 
het motto “als het maar lekker klinkt en 
swingt”. 
 
Dokter, Jazz en Co treden deze zondag met 
veel enthousiasme voor u op in de volgende 
bezetting: 
• Jan Dokter: cornet, saxen, Vocals 

• Sietze de Leeuw: saxen, trompet, 
dwarsfluit, trombone 

• Frans Ernst: trombone 
• Johan Molenveld: banjo, gitaar 
• Ad Rats: contrabas, basgitaar 

• Ben Reijers: drums, wasbord 
 
 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief oktober 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 Schouwburg Hengelo (Ov) waar 
gebruik gemaakt wordt van Brasserie So Nice. Een theater-
café 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. NL80 SNSB 0962123870 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. 

 

 
 

 


