
 

Programma najaar 2008 
12 oktober: Cada Dia 
Wat fusion en funk samen met flink wat jazz 
en een vleugje soul in een latin shaker. Zo 
zou je de muziekstijl van Cada Dia het beste 
kunnen omschrijven. Een splinternieuwe 
Hengelose 8-mans formatie plus zangeres 
met een eigen geluid. 

 
26 oktober: Wake up call 
Deze enthousiaste en ervaren 4-mans forma-
tie plus zangeres uit Veenendaal doet u muzi-
kaal gevoel ontwaken met een aangename 
mix van blues, jazz en funk. 

 
09 november:  
Far East Jazz Orchestra 
Met gepaste trots presenteert de jazzclub 
deze landelijk bekende Big Band formatie van 
de Universiteit Twente met al vele prijzen op 
haar conto, alsmede een succesvol optreden 
op North Sea jazz. Dus mag u een swingend 
optreden verwachten. 

 
23 november: Panhandle Swing 
Voor het eerst in de Jazzclub, een landelijk 
bekende vertegenwoordiger van de Western 
Swing stijl, een melodieuze mix van country 
en swingende jazz. Gebracht door een uiterst 
professioneel klinkende band. 

 
14 december: 4You 
Jazz, latin, soul en pop uit de regio gespeeld 
door 4 gelouterde musici die garant staan 
voor een fijne muziekmiddag. 

Nieuwsbrief voor liefhebbers 
van jazz 

 

Jazzclub Hengelo organiseert elke 2e en 
4e zondag van de maand concerten in 
het (verbouwde, vergrote) gezellige  

RaboTheatercafé “Signaal”. 

Dat is samen genieten van een heerlijk, 
gevarieerd jazzprogramma. 
Om dit alles te kunnen bekostigen krij-
gen we een kleine subsidie van de ge-
meente Hengelo. Daarnaast stelt de 
verkoop van seizoenkaarten ons in staat 
een programma te leveren zoals u van 
ons gewend bent. 
De seizoenkaart kost normaal € 60,= 
maar t/m het Uit Festival Hengelo op 
zaterdag 23 augustus kost de kaart 
voor de snelle beslissers slechts € 50,=  
U kunt het bedrag storten op: 

rek. nr. 96.21.23.870 
t.n.v. stg. Jazzclub Hengelo 
o.v.v. seizoen 2008/2009. 

Bij het eerste concert ligt uw kaart bij 
de kassa voor u klaar.  
De toegangsprijs is € 6,= voor hen die 
geen seizoenkaart hebben. 
 

We hopen dat velen van plan zijn  
regelmatig te komen 

en daarom een kaart bestellen. 

Uit Festival Hengelo  
Zaterdag 23 augustus 2008 

   De Jazzclub heeft  een      
kraampje op deze markt. 
 
Tijdens de markt kunt u natuurlijk ook 
een seizoen kaart kopen. Deze wordt 
ter plekke uitgeschreven. Dubbelvoor-
deel:  de korting én u heeft ‘m alvast. 
 
Het bestuur doet haar best een zo ge-
varieerd mogelijk programma samen te 
stellen; dat zal beter lukken, wanneer 
u met velen de concerten bezoekt. 
 
Hiernaast treft u een voorlopig pro-
grammaoverzicht voor het komende 
seizoen om alvast te noteren. Let op: 
28 december is er geen programme-
ring i.v.m. de kerstvakantie. 
Natuurlijk ontvangt u iedere maand 
onze nieuwsbrief met de laatste infor-
matie. Deze vindt u ook op onze  
website: www.jazzclubhengelo.nl  
 
Vriendelijke groeten, 
het bestuur van de jazzclub 
Edith Bosch-Neyndorff 
Rob Keultjes 
Carl Pesch 
Leo Kruk 


