
 

Zondag 11 mei 

Pinksteren geen concert 
 

Excuses voor de late bezorging. 
 
Het is tevens tijd voor een nieuwe sei-
zoenkaart. Deze kost tot en met de 
Cultuurmarkt € 50,00  i.p.v.  € 60,00 
en is te bestellen door het bedrag te 
storten op rek. nr. 96.21.23.870 t.n.v. 
Stg. Jazz Platform Hengelo, of door 
contante betaling op de Cultuurmarkt 
waar we een stand hebben. Over de 
Cultuurmarkt komt nog informatie in 
de locale bladen. 
De toegangsprijs is dan € 6,00. 
Deze verhoging is helaas nodig om de  
Jazzclub in stand te houden. 
Wij hopen dat u begrip hiervoor heeft. 
 

 

Nieuwsbrief mei 2008 
 

Voor liefhebbers van jazz 
 

We hebben deze maand maar één bij-
zonder concert voor u in het gezellige 
Theatercafé. We hopen dat u komt, 
zodat we samen kunnen genieten van 
deze heerlijke jazz-muziek.  
Het laatste concert van dit seizoen 
staat in het teken van jubilea. 
Jan ter Maat en Henk Bleumink spelen 
dit jaar al 50 jaar samen. Musici die 
meespelen hebben hiervan een groot 
deel meegemaakt. 
Het is ook zo dat uw eigen Jazzclub 
Hengelo 10 jaar bestaat. 
 
Edith Bosch, Rob Keultjes, Leo Kruk 
 
 
Wist u dat de Jazzclub door de ge-
meente Hengelo gesubsidieerd wordt? 
 
 
Theatercafé Signaal 
Aanvang:16.00 
Toegang: €5,00; leden gratis 
Dit is volgend seizoen anders !!!!!! 
 

www.jazzclubhengelo.nl 
 

Zondag 25 mei 

Jan & Henk & Friends 
 
We hebben Jan gevraagd weer 
een paar vrienden van hem uit 
te nodigen voor een concert en 
om met ons het seizoen 
2007/2008 te eindigen.  
 
Dit doet hij met: 
• Sietze de Leeuw - trompet, 

saxen en fluit 
• Lex Lubbers - piano, saxen 

en klarinet 
• Wim Lutje Schipholt - gitaar 

en banjo 
• Henk Bleumink - bas en vo-

cals 
• Jan ter Maat - drums 

 
Wie er nog meer meedoet, is 
nog niet bekend maar moet een 
verrassing blijven. 
Één ding staat vast het wordt 
fantastisch. 
 



 

Het theaterseizoen is voorbij en de va-
kantie staat weer voor de deur, maar 
dit betekent nog niet dat u de jazzmu-
ziek 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 ok-
tober 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 ac-
tivering 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. 

 
Veel luister plezier. 

 
Rob Keultjes. 


