
25 oktober a.s.:  
Anke Angel trio 

 

 
Het kan zo maar zijn dat de dame die 
dit trio haar naam heeft gegeven 
haar spel onderbreekt om u even uit 
te leggen hoe je piano leert spelen. 
Want dergelijke hilarische onderbre-
kingen kunt u verwachten van Anke 
Angel. Oorspronkelijk werkzaam in de 
advocatuur, is ze inmiddels uitge-
groeid tot een internationale vedette 
met fameus pianospel – van boogie-
woogie tot Oscar Peterson - en is ze  
ook nog begiftigt met een heerlijke 
stem. Vocale bijdragen kunt u ook 
verwachten van haar muzikale kom-
panen Harm van Sleen op de bas (en 
soms gitaar) en Remco van Schaik, 
drums en percussie. Dit wordt een 
bijzondere muzikale middag die u 
niet mag missen! 

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. 

 
 

 
 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 

11 oktober a.s.: 
Blue Voice 

 
Laat u niet misleiden door de naam van 
deze formatie, want Blue Voice is geen 
treurend zangkoortje, maar een zeer 
professioneel kwartet musici, dat een 
mix van instrumentale jazz genres met 
verve voor het voetlicht brengt. Zoals 
bebop, latin, funk en mainstream jazz, 
waarin veel eigen composities zijn op-
genomen en improvisaties centraal 
staan. Blue Voice bestaat uit: 

- André Smit, keyboard 
- Jan Gerritsen, saxen 
- Peter Uil, basgitaar 
- Eddy Lammerding, slagwerk. 

De ruime muzikale ervaring van de 
bandleden en de langjarige samenwer-
king van dit collectief zullen garant 
staan voor een boeiend muzikaal optre-
den op ons podium. 

 



Nieuwsbrief oktober 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 Brasse-
rie SIGNAAL Als alternatief kan gebruik gemaakt worden van 
de Boendersfoyer op de begane grond of de Grolschfoyer 
op de eerste etage, die ruimte verschaffen aan formaties met 
een grotere bezetting en die zich eveneens perfect lenen om 
te  genieten van een breed scala aan jazz muziek. Bij de in-
gang 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 het gehele seizoen 2009-2010 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.  
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 


