
27 november a.s.:  
3HandsClapping trio 

 
Mocht de naam van dit trio u nog wat 
onbekend in de oren klinken, dan is 
dat mogelijk, want Peter Tiehuis 
(gitaar), Theo de Jong (akoestische 
basgitaar) en Bart Fermie (percus-
sie) vormen nog niet zo heel lang een 
collectief. Maar met de kwaliteit van 
deze musici is dat geen enkel beletsel 
voor een boeiend en dynamisch sa-
menspel, waarin gitaren en percussie 
avontuurlijke paden in de jazz opzoe-
ken. Als we laten passeren met wie 
deze heren o.a. hebben samenge-
speeld vallen grote internationale en 
nationale namen als George Duke, 
Chaka Kahn, Toots Tieleman, Ivan 
Lils, het Metropole Orkest, Trijntje 
Oosterhuis, Josee Koning en Ilse de 
Lange. 3HandsClapping laat  het 
weer enorm swingen op ons podium! 
 

 

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 

08 november a.s.:  
Laura Band 

 

Als we zeggen dat dit gezelschap ooit 
begonnen is als een band van docenten 
en leerlingen van een Hengelose meao 
school aan de Laurastraat in Hengelo, 
dan weet u ook waar de naam van dit 
collectief vandaan komt. Het niveau van 
een gezellig schoolbandje is de Laura 
band echter al heel lang ontstegen. Uit-
gegroeid tot een prima ingespeelde en 
enthousiaste groep amateur musici 
brengen Wil Kuipers (saxen), Bart Euge-
link (klarinet), Jur Pater (toetsen), Harm 
Braam (bas) en Willem Klaaskate 
(drums) u een veelzijdig repertoire van 
instrumentale jazz standards met veel 
ruimte voor improvisatie. Daarnaast  zal 
zangeres Tonny Nijland haar voorliefde 
voor zangstukken van Billie Holiday met 
veel gevoel ten gehore  brengen. 

 



Nieuwsbrief november 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. 


