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Het boeiende van jazzmuziek 

 
Ongetwijfeld het meest boeiende is dat ie-
dereen, musici zowel als toehoorders, “hun 
ei” in deze muzieksoort kwijt kunnen, voor 
“elk wat wils” dus. Want stijlen en uitvoe-
ringsvormen zijn legio en improvisaties cre-
eren verrassende wendingen. Het leuke is 
dat de huidige jazzmuzikant niet zo gebon-
den is aan enige stijl, niet meer alleen de 
klassieke swing en mainstream jazz of 
blues. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de 
fusion jazz, een samensmelting van jazz 
met andere muzieksoorten als rhythm & 
blues, rock & roll en soul jazz. Ook de band 
van deze zondag probeert daarin een eigen, 
creatieve weg te gaan. 
 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 
 
 

 

Woonboulevard of goede jazz? 
 
Een heus dilemma of bewuste keuze voor 
jazzliefhebbers, de eerste Paasdag? 
Na twee goed bezochte concerten achter el-
kaar, van de band Jazzterdays en de Farm-
house Jazz & Bluesband, is het op Paaszon-
dag de beurt aan een getalenteerd kwintet 
jonge musici. 
 
• Zondag 01 april 2018: (geen grap) 😊 

The Uppertunes: 
Zie hiernaast 

 
De eerste seizoenshelft willen we afsluiten 
met een concert op: 
 
• Zondag 06 mei2018:  

Jay Jay’s Border Jazzmen 
Voor de vierde keer op ons podium, 
deze heerlijk swingende traditionele 
Engelse stijl jazzband. Waarbij ook een 
grote rol voor de close-harmony zang 
van de bandleden. 

 

 

2018 

Zondag 1 april 
 

The Uppertunes 
 
Beslist geen één aprilgrap, maar het optre-
den van een stevig aan de weg timmerend 
kwintet jonge, professionele musici, in oor-
sprong allen van het Enschedese conserva-
torium. 
Deze band geniet tegenwoordig landelijke 
bekendheid vanwege optredens op bekende 
podia als Nick Vollebregt jazzcafé en in ra-
dioprogramma’s als Radio 2 jazz & soul. 
Ze brengen een creatieve mix van jazz, 
funk, fusion, latin, reggae en hiphop. Veelal 
eigen composities van basgitarist Erno  
Klijzing. Hun formatie ziet er als volgt uit: 
• Anne-Marie ten Heggeler – trompet/ 

flügelhorn 
• Jonas Rabener – saxofoons 
• Ruben Stolp – keyboard 
• Stefan Schneider – drums 
• Erno Klijzing – basgitaar 

 

Laat u verrassen deze zondagmiddag door 
de creativiteit en de harmonieuze samen-
klank van The Uppertunes. 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief maart 2017  

 
voor liefhebbers van jazz 

 

  
 

 
Jazzclub Hengelo, is alweer 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. 

 

 
 

 


