
24 mei a.s.: Tonny Telgen-
hof & friends 
 
Het laatste optreden dit jaar is weer 
voorbehouden aan een regionale 
formatie. Leider Tonny Telgenhof 
kennen we als een gepassioneerde 
bassist, die net zo makkelijk een stu-
wende  bas bedient in een jazz Big 
Band, als wel een “slapping style” 
laat klinken op de basgitaar in een 
funkband. Welke “friends” hij deze 
middag om zich heen heeft verza-
meld was bij het uitbrengen van deze 
nieuwsbrief nog niet bekend. Maar 
Tonny kennende zullen dat een aan-
tal bekende muzikale kompanen zijn 
die we al eerder in de Jazzclub zijn 
tegen gekomen. Met elkaar zullen ze 
garant staan voor een middag stevi-
ge jazz met fusion en funk invloeden. 
De moeite waard om te komen! 

 
 

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. 

 
 

Met het optreden van 24/05 a.s. zit het 
seizoen 2008-2009 er weer op. Jazz-
club Hengelo  hoopt u dit najaar graag 
weer terug te zien bij een nieuw, inte-
ressant programma. 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 

10 mei a.s.: Jazz combo 5on2 
 
Hun naam moeten ze zelf maar even 
uitleggen, maar 5on2 is geen kwintet 
maar een kwartet jazz muzikanten uit 
de regio dat deze middag voor het voet-
licht treedt. Ze betitelen zichzelf als “op-
rechte amateurs”, maar dat slaat zeker 
niet op een amateuristische manier van 
spelen, maar wel op muziek maken met 
veel enthousiasme en passie voor jazz. 
Hun stijl richt zich voornamelijk op 
“mainstream” jazz, wat u rustig mag 
vertalen in het, op een lekkere swin-
gende manier, vertolken van jazz song-
book standards. Maar ook latin-jazz 
klanken als Bossa Nova, Samba of ca-
lypso laten ze niet aan zich voorbij 
gaan. 5on2 bestaat uit: Mirjam Wolf 
(piano/vocals), André Rötgers (saxen), 
Oscar Peters (basgitaar) en Rinus 
Kwekkeboom (slagwerk/gitaar).  
 

 



Nieuwsbrief mei 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. 


