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Jazzmuziek die aan bod kwam 
 
Bij een jazzclub die al 20 jaar bestaat heb-
ben vanzelfsprekend heel veel orkesten hun 
muziek op ons podium ten gehore ge-
bracht. En evenzovele muzieksoorten en 
stijlen zijn daarbij de revue gepasseerd. Te-
rugkijkend valt op dat met name de dixie-
land/oude stijl jazz sterk is vertegenwoor-
digd, met name vanwege de voorkeur van 
veel van onze bezoekers. De band die het 
komend concert zal verzorgen, is daar een 
gerenommeerde vertegenwoordiger van. 
Toch willen we de diversiteit niet uit het oog 
verliezen en zullen we ook andere soorten 
van jazz aan u presenteren. 
 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij 

 

Jazz Club Hengelo 
 

zijn! 
 

 

 

Wat was en nog komen gaat 

 
Het was geen één aprilgrap maar een prima 
optreden op die dag van een jonge, geta-
lenteerde band met een modern repertoire. 
Bijgewoond door een verrassend aantal 
nieuwe belangstellenden, waar we heel blij 
mee waren. Hopelijk zullen zij (lees: zult u) 
vaker komen. 
Rest ons het laatste optreden van deze sei-
zoenshelft aan te kondigen en wel op: 
• Zondag 06 mei 2018 
Jay Jay’s Border Jazzmen: 

Zie info hiernaast. 
Het duurt nog even, maar dan hopen we u 
na de zomeronderbreking weer terug te 
zien op: 
• Zondag 02 september 2018.  
Dan wacht u het optreden van  
de Herringtown Jazzband, een heerlijk 
swingend sextet jazzmusici uit “haringstad” 
Enkhuizen. 

Jazz Club Hengelo 
wenst u een goede vakantie toe! 

2018 

Zondag 06 mei 2018 
 

Jay Jay’s Border Jazzmen 

 
Voor de vierde keer op ons podium, deze 
van oorsprong Achterhoekse jazzband. Wat 
goed is hoef je niet ver te zoeken. En bij 
velen van onze vaste bezoekers vast welbe-
kend. Naast hun strak swingende dixieland-
muziek zoeken deze Border-mannen ook de 
grenzen van de jazz op met Country- en La-
tin-gebaseerde arrangementen. En ook hun 
close Harmony zang vormt een substantieel 
deel van het repertoire. 
De volgende ervaren, maar niet minder en-
thousiaste musici zullen deze zondagmid-
dag voor u optreden: 
• Petro Wijnen – trompet 
• Jac Meys – trombone 
• Peter van den Bremen – klarinet, sax 
• Rob Koch – banjo en gitaar 
• Tom Brunsveld – contrabas 
• Willem van de Toorn – drums 
Naast hun instrumentele bijdrage demon-
streren een aantal van hen ook nog hun vo-
cale kwaliteiten. Komt dat horen en zien! 
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Nieuwsbrief mei 2018  

 
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 2018 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. 

 

 
 

 


