
22 maart a.s.:  
Judith Nijland trio 

 
“Smooth jazz & easy pop”,  dat staat 
er op de website van dit trio. Maar 
eigenlijk dekt dat niet de lading van 
dit professionele gezelschap musici, 
in het bijzonder van Judith Nijland. 
Een ervaren zangeres die even ge-
makkelijk jazz standards zingt als 
Summertime en Desafinado, dan wel 
pop nummers als On Broadway en 
Streetlife. Jazz, pop, soul, blues, Ju-
dith doet het allemaal, samen met 
haar vaste begeleiders Marnix van 
Bruggen, piano, en Pieter Althuis op 
contrabas, die evenals leading lady 
Judith al jarenlange nationale en in-
ternationale podium ervaring hebben. 
Judith trad o.m. op in Zweden, Duits-
land, Zwitserland en de VS. Ze heeft 
2 Cd’s op haar naam staan en nr. 3 is 
in de maak. Puur genieten straks! 

 

Jazzclub Hengelo  
kunt u sponsoren 

 
Wist u dat het mogelijk is Jazzclub Henge-
lo te sponsoren, wanneer u jazz muziek en 
de Jazzclub Hengelo in het bijzonder een 
warm hart toedraagt? Op deze manier is 
het voor ons mogelijk steeds weer een 
kwalitatief goede programmering voor de 
bezoekende jazzliefhebbers samen te stel-
len. En uiteraard geniet u als sponsor van 
enige privileges! 
 
Wijnkoperij Hamburg maakt mede moge-
lijk dat jazz muziek in Hengelo kan klinken. 

 

 
Vooruitblik: 

12 april: geen programmering (Pasen) 
26 april: Big Band ‘89 

 
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 

8 maart a.s.: 
Caracola Latin jazz ensemble 
 
Het zal deze middag heel moeilijk zijn 
stil te blijven zitten op de aanstekelijke 
latin-jazz klanken van Caracola. Latin 
jazz, een muzikaal mengsel van jazz, 
afro-cubaanse en braziliaanse muziek, 
gebracht door een zeer enthousiaste 
formatie die al geruime tijd met elkaar 
muziek maakt en met succes optreedt. 
Caracola speelt voor u in de volgende 
samenstelling: 
Rieuwert Catz (toetsen), Rob Slepicka 
(tenorsax), Mark de Groot (altsax), 
Ben Zweerink (bas), Ed Glasmacher 
(drums), Willem Mustamu (percussie) 
en Ellen van Velthoven (zang). 
Hun repertoire omvat o.m. composities 
en arrangementen van Jobim, Gillespie, 
Santamaria en Donato, geaccentueerd 
door de opzwepende ritmiek van slag-
werk en percussie. Dat moet je horen! 

 



Nieuwsbrief maart 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 Boen-
dersfoyer met een deel van de Eijssinkzaal, omgebouwd tot 
een sfeervolle ruimte. Als alternatief kan ook het Theaterres-
taurant Signaal benut worden, of de Grolschfoyer op de 
eerste etage, die ruimte verschaft aan grote en kleine bands 
en die zich eveneens perfect leent om te  genieten van een 
breed scala aan jazz muziek. Bij de ingang van het restaurant 
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 te nemen voor   
€ 60,=. Dit bedrag kunt u storten op rek. nr. 96.21.23.870 
t.n.v. Stg. Jazzclub Hengelo o.v.v. Actie seizoen 2009/2010 
en u heeft de laatste drie concerten van dit seizoen gratis! 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 


