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In het nieuwe seizoen  

de vernieuwde (verbouwde) locatie! 
Bent u ook zo nieuwsgierig naar het resultaat? 

 

 
 

en (helaas noodzakelijk) 
nieuwe tarieven 

(€ 6,-/voorstelling) 
(€60,- jaarkaart) 

En tóch blijft het een ‘koopje’! 
 
 

Zie voor de (gedeeltelijke) nieuwe programmering 
de achterkant van deze flyer 
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Programmering eerste helft seizoen 2008-2009 

 
 
Voor de echte ‘diehard’ Jazzliefhebbers, 
 
Het theaterseizoen is voorbij en de vakantie staat weer voor de 
deur, maar dit betekent nog niet dat u de jazzmuziek hoeft te 
missen. 
Hier zijn wat tips om de zomer door te komen met volop goede 
jazzmuziek en natuurlijk ook om weer in de stemming te komen 
voor het volgende concert van onze Jazzclub Hengelo op: 
12 oktober aanstaande. 
Op de radio: 
• Elke woensdag om 20.00 uur: Radio Hengelo Jazzmeeting met 

Cynthia Thijs. 
• De gehele dag Arrow Jazz FM 90.7 mHz, ook op de kabel. 
Op de computer: 

- Ga naar www.xstreamradio.nl en download het programma. 
Na activering ga je naar de tab Jazz. Daar vindt u 50 jazz 
zenders uit de gehele wereld die 24 uur per dag perfecte jazz 
leveren zonder reclameboodschappen en zonder spyware. 

- Twee sites waar u ook breed aanbod van Jazz kunt horen: 
www.accujazz.com en 

- www.kmhd.org. 
 
Een fijne vakantie en veel luister plezier. 

Edith Bosch, Rob Keultjes, Leo Kruk, Mannie Kosters-Westerhof en 
Carl Pesch 
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oktober 12 Cada Dia  Latin/funky jazz 

 26 Wake Up Call  Blues 

november 09 Far East Big Band Big Band Jazz 

 23 Panhandle Swing Western Swing 

december 14 4 You Latin Jazz 

 28 Geen programmering 
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