
Zondag 28 maart a.s.: 
Pieter van Santen Trio 

 
“Nederjazz met humor”, zo mag het op-
treden van dit trio worden gekenschetst, 
waarbij bandleider, pianist en muzikale 
duizendpoot Pieter van Santen de hoofd-
rol vervult, zowel instrumentaal als vo-
caal. Daarin op vakkundige wijze bijge-
staan door Hans Voogt op contrabas en 
Wilco de Witte op slagwerk.  
Van Santens muziek is mede geïnspi-
reerd collega muziekmakers Max Tea-
whistle, Drs.P en de  Ramblers, terwijl 
zijn teksten zijn beïnvloed door kleinkun-
stenaars als Ivo de Wijs en Hans Dorres-
teijn. De basis van zijn pianospel is ge-
legd door jazzpiano grootheden Henk 
Meutgeert en Rob van Kreeveld en dat 
betekent swing tot in de vingertoppen.! 
Als we u vertellen dat Pieter van Santen 
ook nog docent piano en keyboard is en 
actief is of is geweest in cabaret, revue 
en film, dan wil dat zeggen dat je  met 
Pieter van Santens trio alle muzikale 
kanten uit kunt! 
 

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 

Zondag 14 maart a.s.:  
Peter Schilmöller 4tet 

 
Deze zondag een jazzkwartet dat wellicht 
bekender is op de Enschedese jazzpodia 
dan in Hengelo. Niet zo gek als je bedenkt 
dat 3 van de 4 musici zijn afgestudeerd op 
het conservatorium in de voormalige tex-
tielstad. Tijd dus om op ons podium eens 
kennis te maken met het Peter Schilmöller 
4tet. Een groep professionele musici die 
elementen uit de jazz, pop en fusion op 
dynamische en creatieve manier met elkaar 
verbinden. Naamgever en gitarist Schilmöl-
ler tekent voor een groot deel van de eigen 
composities die ten gehore zullen worden 
gebracht naast bekendere jazz standards. 
Daarbij op uiterst muzikale wijze onder-
steund door zijn eveneens gelouterde mu-
zikale kompanen Christoph Mc.Carty op 
keyboard, Carsten Hölscher op bas en Peter 
Weissink op slagwerk. 
Dat wordt gegarandeerd een boeiende be-
levenis deze middag. 
 

 



Nieuwsbrief maart 2010 

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. seizoen 
2009/2010. Vanaf  januari 2010 kost een seizoenkaart  € 50,- 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 


