
22 februari a.s.:  
Endeavour Jazz Band 

 
Deze swingende, oude stijl jazzband 
is niet alleen in de regio, maar ook bij 
onze oosterburen een graag geziene 
en gehoorde formatie. Nu alweer en-
kele jaren met elkaar musicerend in 
de volgende bezetting:  
- Jan Dokter, trompet, sax, zang 
- Frans Ernst,  trombone, zang 
- Lex Lubbers, saxen, klarinet, zang  
- Wim Lutje Schipholt , banjo, gitaar 
- Anton Stukker, contrabas    
- Jan ter Maat sr. , slagwerk 
De meeste liefhebbers van deze mu-
ziekstijl zullen bovengenoemde routi-
niers, allen uit Noord-Oost Nederland 
afkomstig, ongetwijfeld kennen. Dan 
weten ze dat deze mannen garant 
staan voor  muziek met een vrolijke 
noot, waarbij je niet stil kan blijven 
zitten. 

 

Jazzclub Hengelo  
gesponsord 

 
Wist u dat het mogelijk is Jazzclub Henge-
lo te sponsoren, wanneer u het een warm 
hart toedraagt? Op deze manier is het 
voor ons mogelijk steeds weer een kwali-
tatief goede programmering voor de be-
zoekende jazzliefhebbers samen te stellen. 
 
Wijnkoperij Hamburg is een van onze 
sponsoren.  

 

 
 

In maart hebben we: 
zo 08 maart: Caracola 

zo 22 maart: Judith Nijland Trio 
 
 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 

8 februari a.s.: 
Herman Nijkamp kwartet 

 

Met veel genoegen presenteert Jazzclub 
Hengelo deze zondagmiddag het kwar-
tet van trompettist en vocalist Herman 
Nijkamp. Deze middag vergezeld van 
zijn muzikale kompanen Dirk Balthaus 
(piano), Uli Wenzlaff Eggebert (bas) en 
Erik Poorterman (slagwerk), die allen 
eveneens bekend zijn van diverse for-
maties in de regio. 
Muzikale duizendpoot Nijkamp is o.m. 
actief in de Millenium Big Band waar-
mee hij in binnen-en buitenland op het 
podium heeft gestaan. Maakte ook een 
CD met zangeres Fay Claassen en on-
langs een eigen CD met de Jazz Art Big 
Band. Vocale en instrumentale num-
mers als Mr.Bojangles, I’ve got you un-
der my skin en andere jazz klassiekers 
behoren tot zijn favoriete repertoire. 
Daarmee zullen deze ervaren muzikan-
ten ons allen ongetwijfeld een hele 
prettige muzikale middag bezorgen. 

 



Nieuwsbrief februari 2009 
voor liefhebbers van jazz 

 
Jazzclub Hengelo, is alweer meer dan 10 jaar geleden opge-
richt en nog steeds enthousiast bezig om de jazzmuziek in 
Hengelo te stimuleren en een podium te verschaffen aan veel-
belovende amateur- en (semi-)professionele jazzmusici uit de 
regio of daar buiten. 

 

Daartoe organiseert Jazzclub Hengelo iedere  tweede en vier-
de zondag van de maand jazzoptredens in het  Rabotheater 
te Hengelo(Ov) waar gebruik gemaakt wordt van de Grolsch-
foyer op de eerste etage die ruimte verschaft aan grote en 
kleine bands en die zich perfect leent om te  genieten van een 
breed scala aan jazz muziek. Als alternatief kan ook het Thea-
terrestaurant Signaal benut worden, of de Boendersfoyer 
met een deel van de Eijssinkzaal. Bij de ingang van het res-
taurant ziet u waar u die middag moet zijn. 

 

U betaalt per concert € 6,00  aan de kassa. Maar ook is het 
mogelijk een kaart voor een heel seizoen (2008/2009) te ne-
men voor  € 60,= . Dit bedrag kunt u storten op rek. nr. 
96.21.23.870 t.n.v. Stg. Jazzclub Hengelo o.v.v. seizoen 
2008/2009. 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 

 


