Zondag 07 oktober 2018
Yvonne Weijers Kwartet
Opvallend dat bij vocale jazz zo vaak de
Engelse taal wordt omarmd. Wilt u weten
hoe ijzersterke nummers als bijv. “old devil
called love” (Alison Moyet) en “Swing supreme” (Robbie Williams) in het Nederlands
klinken? Komt dan luisteren naar allround
zangeres Yvonne Weijers en begeleidend
trio musici met het unieke programma “De
zon komt op”, de titel van hun laatste CD.
Met bekende Jazz en Latin muziek in het Nederlands gezongen en opnieuw gearrangeerd. Streven van Yvonne: De mooiste
songs toegankelijk maken voor een breed
publiek. Mede gedragen door haar eigen
smaak en karakteristieke stemklank.
Yvonne Weyers wordt instrumentaal op
voortreffelijke wijze ondersteund door:
• Cajan Witmer – piano, arrangementen
• Han Slinger – contrabas
• Jonas Linnemann – drums

JazzClub Hengelo, 20 jaar Jazz!

Op het podium van JCH

Om de jazzmuziek ook in deze contreien te
laten klinken werd stichting Jazz Platform
Hengelo in maart 1998 opgericht, waarmee
het nu alweer 20 jaar geleden is dat dit initiatief van enkele jazzliefhebbers gestalte
kreeg. Een initiatief dat aansloeg getuige de
vele duizenden bezoekers die in de loop der
tijd de weg naar JazzClub Hengelo (werknaam) wisten te vinden en daar aangenaam
verrast konden worden door de meest uiteenlopende jazzmuziek, van Oude Stijl tot
Mainstream Jazz, Latin en popverwant, van
Small Combo’s tot Big Band. Aanvankelijk
op podia in Muziekcafé en, sinds 2007,
RABO-theatercafé. Nu in het verbouwde
theatercafé, ons allen bekende Brasserie So
Nice. Eén van de hoogtepunten: De Dixieland Jubilee in 2011. We streven naar meer.

Een goed bezochte Brasserie in een gezellige sfeer, dat kon je aantreffen op zondag
2 september jl. bij het geslaagde optreden
van de Herringtown Jazzband. Swingende
oude stijl jazz met enthousiasme gebracht
door een zeer goed ingespeelde band.
Op ons podium kunt u dit najaar nog de
volgende concerten verwachten:

Voor een
gezellige middag
goede jazz moet u bij
Jazz Club Hengelo zijn!

Voor meer info:

•

Zondag 07 oktober:
Yvonne Weijers Kwartet
Zie de beschrijving hiernaast

•

Zondag 04 november:
Roseland Quartet:
Vertolkers van semi akoestische gitaar
jazz, uit het repertoire van inspirator
Django Reinhardt, alsmede van swingende jazz standards, zwoele bossa’s
en bluesy ballads.

Deze optredens mag u niet missen, dus verwachten wij u graag in onze jazzclub.
Van het programma in het nieuwe kalenderjaar brengen wij u z.s.m. op de hoogte.
Houdt ook onze website in de gaten!

www.jazzclubhengelo.nl
sponsor websitebeheer:

2018

Nieuwsbrief oktober 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 theatercafé dat niet alleen geschikt is voor optredens van uiteenlopende 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 2018-2019 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 209, 7558 MX Hengelo (O). U kaart ligt dan de eerstvolgende jazzclubmiddag voor u klaar bij de kassa.

Alle concerten beginnen om 16.00 uur.

