
 

Verwacht in eerste helft 2009: 

Zondag 11 januari: 
Willy & Wilma v. Diepen & More: 
Traditional jazz & swing 
 
Zondag 25 januari: 
Jay Jay’s Border Jazzmen: 
Dixieland jazz 
 
Zondag 08 februari: 
Nadere info volgt. 
 
Zondag 22 februari: 
Endeavour Jazz Band: 
Dixieland jazz & swing 
 
Zondag 08 maart: 
Caracola: Latin jazz 
 
Zondag 22 maart: 
Judith Nijland Trio:  
Gevarieerde jazz 
 
Zondag 12 april: 
Geen concert vanwege Pasen 
 
Zondag 26 april: 
Five on Two: Traditional jazz 

 
Wijzigingen voorbehouden!  

Meer info vindt u op: 

www.jazzclubhengelo.nl 

14 december: For You! 

Wat de Jazzclub betreft luiden we het 
jaar 2008 uit met de relaxte, jazzy 
klanken van 4You!, een kwartet ge-
louterde musici uit onze regio. Zan-

geres Helen Hilberink, begeleid door 
Mark Weber (gitaar), Martin Senders 

(contrabas) en Pascal Haverkate 
(flügelhorn) brengen u een gevari-
eerd repertoire van latin en easy lis-

tening jazz, soul en R&B. Met num-
mers van onder meer Nora Jones, 

Amy Winehouse en Jamie Cullum. 
Muziek om te “lounchen” en alvast in 

de kerststemming te komen met een 
glaasje en/of hapje van het een of 
ander erbij! 

 

Zondag 28 december is er i.v.m. de feest-

dagen geen concert georganiseerd. 

Het bestuur van de jazzclub wenst u prettige 

feestdagen en een goed begin van het nieuwe 

jaar! We zien u graag terug op 11 januari 2009 
in het Theaterrestaurant. 

Nieuwsbrief december 2008 
voor liefhebbers van jazz 

Jazzclub Hengelo, nu alweer 10 jaar 
met veel enthousiasme bezig, is opge-
richt om de jazzmuziek in Hengelo te 
stimuleren en een podium te verschaf-
fen aan veel belovende amateur- en 
(semi) professionele jazzmusici uit de 
regio of daar buiten. 
Daartoe organiseert Jazzclub Hengelo 
iedere  tweede en vierde zondag van de 
maand jazz optredens in het  Rabothea-
ter te Hengelo(Ov) en wel in het Thea-
terrestaurant Signaal. 
Naast de mogelijkheid te genieten van 
een breed scala aan jazz muziek vindt u 
daar ook de gelegenheid uw jazzmiddag 
te besluiten met een gezellig diner 
(weliswaar op eigen kosten). 
 
U betaalt per concert € 6,00  aan de 
kassa. Maar ook is het mogelijk een 
kaart voor een heel seizoen 
(2008/2009) te nemen voor  € 60,= . 
Dit bedrag kunt u storten op rek. nr. 
96.21.23.870 t.n.v. Stg. Jazzclub Hen-
gelo o.v.v. seizoen 2008/2009. 
Uw kaart ligt dan klaar bij de entree van 
het Theaterrestaurant. 
 

Alle concerten beginnen om 
16:00 uur. 


