
 

Jazzclub Hengelo 
organiseert 

elke 2e  en 4e  zondag van de maand 
concerten  in het gezellige 

 

 
 

‘Brasserie Signaal’  
Rabotheater Hengelo Ov 

 

Tijd: van 16.00 uur tot 18.00 uur 

Toegang: € 6,= 

Seizoenkaart tot 01 september € 50,- ; daarna € 60,- 

 

Voor meer informatie zie onze website 

www.jazzclubhengelo.nl 



 

 Programma overzicht najaar 2009 

 
datum Jazzconcert van: 
2009  
27-09 Dokter, Jazz & Co: Dixieland, oude stijl en swing 

Deze Achterhoekse jazzformatie is het lokale podium al lang 
ontgroeid en geniet ook op radio en TV bekendheid vanwege 
hun gevarieerde programma, muzikale prestaties en humorvolle 
presentatie. Onder het motto “als het maar lekker klinkt en 
swingt!” 

11-10 Blue Voice: Bebop, latin en mainstream jazz 
Een mix van diverse jazz genres, met verve gebracht door een 
prima ingespeeld kwartet musici, dat is Blue Voice. Met een 
bezetting bestaande uit keyboard, sax en ritme sectie worden 
veel eigen composities gebracht waarin improvisatie centraal 
staat. Een bezoek aan ons podium waard! 

25-10 Anke Angel Trio: Piano jazz opgediend met humor 
Dit trio is een belevenis, niet in de laatste plaats door frontlady 
Anke Angel met haar hilarische presentatie en fameus pianospel 
van boogiewoogie tot Oscar Peterson. Maar ook vocaal weet ze 
te boeien met een stem die doet denken aan Ella Fitzgerald en 
Helen Meril. Tezamen met haar muzikale kompanen op bas en 
slagwerk stond ze op tal van internationale podia.   

08-11 Laura Band: Swingende jazz standards en meer 
Een gezelschap enthousiaste amateur musici, afkomstig uit 
Hengelo en omstreken, brengt swingende jazz standards, blues 
en ballads en begeleid zangeres Tonny Nijland met melodieuze 
jazz stukken uit het American songbook. 

22-11 Peter Tiehuis Trio: Vernieuwende gitaar jazz 
Deze veelzijdige Twentse gitaarheld geniet landelijke en 
internationale bekendheid en speelde met vele groten van de 
jazz als Toots Thielemans, Stan Getz, Brecker Brothers en 
Herbie Hancock. Op ons podium brengt hij boeiende 
gitaarstukken van o.a. zijn CD “3 Hands clapping” begeleid door 
bas en percussie. 

13-12 Carmen Gomes inc.: Souljazz with a blues flavour 
Een  kwartet gelouterde musici met vocalist Carmen Gomez in 
het brandpunt. Met haar soulvolle stem presenteert ze veel eigen 
composities en teksten, melodische jazz met bluesy of funky 
elementen. Carmen won o.a. de Ned. Jazz vocalisten concours 
prijs, maakte opnames met het Metropole orkest en speelde op 
o.a. op het North Sea Jazz Festival. 

27-12 Geen programmering i.v.m. Kersttijd / Oud & Nieuw 
 

Voor meer informatie (ook 2010) zie onze website 


