
 

zondag 27 april 
 

Jazz Trio: Simon&Co 
 
Dit Jazztrio bestaat nu bijna een jaar. 
Opgericht door oud-hengeloër Simon 
Haverkate. Drie derdejaars studenten en 
tevens goeie vrienden, die elkaar hebben 
leren kennen op het Conservatorium van 
Amsterdam. Het repertoire dat ten geho-
re wordt gebracht door Simon&Co, is een 
mix van bekende jazz standards en eigen 
composities. Het trio creëert een unieke 
swinging sound. Dit is ook karakteristiek 
voor de bezetting waarin het speelt, die 
geeft daar alle mogelijkheden voor.  
Het trio heeft 30 november 2007 een 
eigen CD - getiteld: 'Requests' - opge-
nomen. 

Bezetting: 

• Simon Haverkate - Piano  

• Rasmus Nissen - Guitar  

• Martin Hiltawski - Bass 
 

 

zondag 13 april 
 

Van Diffelen Combo 
 
Het Jazzcombo voor de muzikale omlijsting 
van elke gelegenheid speelt op een be-
scheiden volume zodat converseren prima 
mogelijk blijft. 
Beschikt over bijzonder breed repertoire uit 
alle streken van de wereld. 
Speelt op verzoek straight Jazz maar 
brengt meestal een afwisselend program-
ma voor alle leeftijden en smaken. 
 

 
Bezetting: 

• Reinder van Raalte – Toetsen 

• Pieter van Engen – Basgitaar 

• Jan Gerritsen – Saxofoons 

• Roy Kieftenbeld – Drums 

 

Nieuwsbrief maand 
2008 

Beste jazzliefhebbers, 

Omdat Leo computerproblemen heeft, 
heeft hij mij – Edith - gevraagd de 
nieuwsbrief samen te stellen. Nou ja, 
met zulk ‘snowey weather’ moet ik daar 
wel de tijd voor kunnen vinden, toch? ☺ 
Hebben jullie met Pasen ook zo onze 
jazzy zondag gemist? Nou, wij wel hoor. 
We verheugen ons dan ook erg op de 
maand april, waar we weer twee gave 
optreden tegemoet kunnen zien. Lees 
maar gauw verder wie we mogen ont-
vangen op de zo bekende plek. 
Meer info over onze muzikale gasten 
vindt u op onze website. 
 
 
Plaats:  RABO Theatercafé Signaal 
 Hengelo 
Aanvang:  16.00 uur 
Toegang:  € 5 
Leden:  gratis 
 
Met vriendelijke groet 
namens het bestuur  
Edith Bosch 
Rob Keultjes 
Leo Kruk 
 

www.jazzclubhengelo.nl 
 


