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Jazz in de zomer 
 
Evenals Jazzclub Hengelo hanteren de 
meeste regionale jazzclubs, zoals  Enschede 
(De Tor) en Doetinchem, een zomerstop. 
Wie jazz wou horen en zien in NL moest dan 
bijv. wel naar Rotterdam waar dé jazz-hap-
pening van deze zomer ‘North Sea Jazz’ 
plaats vond. Gewoontegetrouw 3 dagen in 
de tweede week van juli. Nu dekt de toe-
voeging “jazz” allang de lading niet meer, 
want de brede programmering omvatte 
vele muzieksoorten en stijlen die in de verte 
soms nog met het toch al brede begrip jazz 
te maken hadden. Jazzrock, funk, rap wa-
ren er te horen, als ook op West- Afrikaanse 
en Zuid-Amerikaanse invloeden gebaseerde 
muziek. Kortom voor elk wat wils. Dat be-
wees ook het uitverkochte huis. 
 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

 

Voorbij die mooie (hete) zomer 
 
Wie in de voorbije super zomerse dagen aan 
jazz dacht, mocht met recht een liefhebber 
genoemd worden. Eerder werd het koele 
heldere water opgezocht, maar na alle zo-
merse “beproevingen” mag u zich weer ver-
heugen op een actief jazzpodium bij Jazz 
Club Hengelo. 
De volgende concerten na onze zomerstop 
wachten u op: 
• Zondag 2 september 2018.  

De Herringtown Jazzband: 
Zie info hiernaast. 

• Zondag 7 oktober 2018 
Yvonne Weijers Jazz & Latin: 
Een begenadigde zangeres brengt vo-
cale jazz en latin nummers op Neder-
landse teksten, begeleid door een trio 
puike musici. 

• Zondag 4 november 2018 
Roseland Quartet: 
Vertolkers van semi akoestische gitaar 
jazz, uit het repertoire van inspirator 
Django Reinhardt, alsmede van swin-
gende jazz standards, zwoele bossa’s 
en bluesy ballads. 
 

Deze optredens mag u niet missen, dus 
verwachten wij u graag in onze jazzclub. 

2018 

Zondag 2 september 2018 
 

Herringtown Jazzband 
 
Een nu al veertig jaar bestaand oude stijl 
jazzorkest, in oorsprong afkomstig uit voor-
malig haringstad Enkhuizen. Inmiddels 
heeft deze perfect op elkaar ingespeelde, 
swingende band in dat lange muzikale leven 
in heel Europa optredens verzorgd, van En-
geland tot Rusland en zelfs in Georgië! Geen 

beter bewijs dat de, met kunde en verve ge-
brachte, instrumentale en vocale jazz van 
het orkest overal in de smaak valt. U kunt 
zich er deze zondag zelf van overtuigen! 
Voor u treedt de Herringtown Jazzband dan 
op in de volgende bezetting:  
• Rob van Bergen – trompet, vocals 
• Henk van der Veen – trombone 
• Erwin Schoen – klarinet, saxen 
• Erwin Sprong – banjo 
• Ruud Danckaarts – akoestische bas 
• Berry Schuuring – drums 

 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief september 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 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, Noordelijke Esweg, 7558 
MX, Hengelo (O). U kaart ligt dan de eerstvolgende jazzclub-
middag voor u klaar bij de kassa. 
 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 

 

 
 

 


