
 

Binnenkort verwacht  
in het theaterrestaurant: 

 

26 oktober: Wake up call 

Deze enthousiaste en ervaren band uit 
Veenendaal doet beslist uw muzikaal 
gevoel ontwaken met een aangename 
mix van blues, jazz en funk. 
 

 
 
In diverse eerdere formaties hebben de 
bandleden de nodige muzikale inspiratie 
opgedaan die ze tot uiting brengen in de 
huidige samenstelling van Wake up call, 
die al weer ruim twee jaar bestaat: Pa-
tricia Veerman (zang), Frans Lengkeek 
(keyboard), Tom van Hal (basgitaar), 
Pascal Janssen (slagwerk), alsmede een 
nog nader op te geven sologitarist. 
 

Meer info op: 

www.jazzclubhengelo.nl 

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. Er staan stukken van 
Spyro Gyra, Level 42, Incognito en Tania 
Maria op het repertoire, maar niettemin 
streeft deze splinternieuwe Hengelose forma-
tie een eigen geluid na. De bezetting, zonder 
keyboard, is dan ook niet alledaags. Cada 
Dia bestaat uit: Helen Ostafew (zang), Gerals 
Boesjes (trompet), Marijn Teuling en Otto 
Kerkhoven (saxen), 
Marcel v.d. Burgwal (trombone), Edwin Has-
perhoven (gitaar), Rene Nijhuis (basgitaar), 
Hans Kerkhoff (vibrafoon). 

 

 

Nieuwsbrief 
voor liefhebbers van jazz 

oktober 2008 
 
Zoals gebruikelijk hebben we de tweede 
en vierde zondag van de maand  concer-
ten in het  Rabotheater en wel in het 
verbouwde theatercafé, dat deze maand 
weer in gebruik is genomen. Het heet nu 
 

Theaterrestaurant Signaal. 

 
We hopen dat u in grote getale komt, 
zodat we samen kunnen genieten van 
heerlijke jazz. 
Om dit alles te kunnen bekostigen krij-
gen we een gedeeltelijke subsidie van de 
gemeente Hengelo maar daarnaast moe-
ten we zelf seizoenkaarten verkopen. 
De seizoenkaart kost € 60,= 
U kunt het bedrag storten op rek. nr. 
96.21.23.870 t.n.v. Stg. Jazzclub Henge-
lo o.v.v. seizoen 2008/2009. 
Bij het eerste concert ligt uw kaart bij de 
kassa. Of u kunt aan de kassa een kaart 
kopen, die wordt dan meteen voor u 
uitgeschreven. 
 
De toegangsprijs is €6,= voor hen die 
geen kaart hebben. 
 
Het Bestuur. 


