
 

25 januari a.s.: 
Jay Jay’s Border Jazzmen 

 

Inderdaad dixieland, maar niet zo-
maar! De regionaal en over onze 
oostgrens bekende J.J.’s Border 
Jazzmen speelt in een eigen, soepel 
swingende stijl, gekenmerkt door een 
strakke beat die doet denken aan de 
Engelse jazzorkesten van Kenny Ball 
of Chris Barber. Veel eigen arrange-
menten laten het orkest klinken als 
een hecht collectief. En naast hun 
instrumentale vaardigheden tonen de 
volgende bandleden dat close harmo-
ny zang een integraal onderdeel van 
hun muziek uitmaakt: 
- Petro Wijnen: trompet en zang 
- Geert Mentink:  trombone en zang 
- Peter v.d.Bremen: klarinet/sax,zang  
- Rob Koch: banjo en gitaar 
- Tom Brunsveld: bas en zang    
- Willem van der Toorn: drums 

 

 

11  januari a.s.:  
Nieuwjaarsconcert 

 

Door persoonlijke omstandigheden zul-
len Willy en Wilma van Diepen, zoals 
eerder aangekondigd, niet optreden. 
Neemt niet weg dat er deze middag 
nog een aantal, in de  regio en daar-
buiten bekende, musici voor u klaar 
staan: 
- Henk Bernhardt: keyboard 
- Jan Wessels: trompet/flügelhorn 
- Gerard Peters: gitaar 
- Charlie Angenois: basgitaar 
- Jan ter Maat jr.: slagwerk 
 
Met zoveel muzikale ervaring op het 
podium staat dit collectief garant voor 
een middag met fijne, gevarieerde 
jazzmuziek om van te genieten! 
 
 
Het bestuur van de jazzclub wenst 
u  een nieuw jaar waar, in alle 
opzichten, (jazz)muziek in zit! 

 
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 

Nieuwsbrief januari 2009 
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  Rabo-
theaterRestaurant Signaal of in de 
Grolschfoyer op de eerste etage van 
het Rabotheater. In deze ruimtes kunt u 
perfect genieten van een breed scala 
aan jazzmuziek door grote en kleine 
bands. Nb. Beide voorstellingen van 
januari wordt er gespeeld in Theater-
restaurant Signaal. 
 
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. 
 
 

Alle concerten beginnen om 
16:00 uur. 


