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Overzicht 1e helft 2008/2009 
 
26 oktober: Wake up call 
Deze enthousiaste en ervaren 4-mans 
formatie plus zangeres uit Veenendaal 
doet u muzikaal 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. 
 
28 december: geen programmering 
 

Het eerste concert  
van het nieuwe seizoen: 

 
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 splinter-
nieuwe Hengelose 8-mans formatie plus 
zangeres met een eigen geluid. 

 
Het bestuur heeft haar best gedaan om 
een zo gevarieerd mogelijk programma 
samen te stellen en dat lukt alleen als u 
met velen de concerten bezoekt. 
Hiernaast treft u een voorlopig pro-
gramma overzicht tot het eind van dit 
kalenderjaar. Kunt u alvast noteren.  
Natuurlijk ontvangt u iedere maand 
onze nieuwsbrief met de laatste 
informatie. U vindt meer informatie op 
onze website: www.jazzclubhengelo.nl 
 
 
Vriendelijke groeten namens het 
bestuur van de jazzclub 
Edith Bosch-Neyndorff 
Rob Keultjes 
Carl Pesch 
Leo Kruk 
 

Nieuwsbrief voor liefhebbers 
van jazz 

September 2008 
Zoals gebruikelijk hebben we de tweede 
en vierde zondag van de maand weer 
concerten  in het gezellige  
            Theatercafé Signaal.  
Omdat het theatercafé wordt verbouwd 
en eind september weer in gebruik 
wordt genomen hebben we besloten om 
in oktober weer te beginnen. 
 
We hopen dat u komt, zodat we samen 
kunnen genieten van heerlijke jazz. 
Om dit alles te kunnen bekostigen 
krijgen we subsidie van de gemeente 
Hengelo maar daarnaast moeten we 
zelf de seizoenkaarten verkopen. 
De seizoenkaart  kost normaal € 60,= 
maar tot en met eind september kost 
de kaart, omdat ons seizoen dit jaar in 
oktober begint, 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 
onze kassa.  
De toegangsprijs is € 6,= voor hen die 
geen kaart hebben. 
 
 


