
Zondag 25 april a.s.: 
Big Bounce Band 

 
“It’s Big Band time again”! 
Liefhebbers van deze grote, swingende 
formaties kunnen vandaag weer hun 
hart ophalen. En wellicht kennen zij de, 
uit de Gelderse regio afkomstige, Big 
Bounce Band van het Big Band Contest 
in Enschede waar zij drie keer met suc-
ces optraden, het laatst in 2008. Maar 
deze strak swingende formatie heeft op 
tal van podia geacteerd. Niet in de laats-
te plaats vanwege het brede repertoire 
met “klassieke” Count Basie swing, mo-
dernere arrangementen van bijv. Stan 
Kenton en Maynard Ferguson, en latin 
jazz en funk nummers. 
Gevarieerde jazz dus deze middag, en-
thousiast gebracht door de  Big Bounce 
Band o.l.v. dirigent Vincent Bergervoet 
en met zang van Nicole Reijmer. 
 

 

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 11 april a.s.:  
Caroline Goudswaard en trio 

 
Vorig voorjaar mochten we haar al met veel 
succes zien optreden op ons podium. Daar-
om deze zondagmiddag een reprise van 
Hengelo’s beste jazz zangeres Caroline 
Goudswaard met begeleidend trio. Het 
warme timbre van haar stem leent zich bij 
uitstek voor kleine ensembles zoals die van 
vandaag. Maar met haar veelzijdige vocale 
capaciteiten, waarin invloeden van pop, 
blues en latin muziek zijn te onderkennen, 
heeft zij ook met Big Bands opgetreden. 
Muzikale kompanen van vandaag zijn bas-
sist Tonny Telgenhof, bekend van eerdere 
optredens, gitarist Gerard Peters en “last 
but not least” percussionist Nippy Noya. De 
laatste kennen we natuurlijk van tal van 
sessies met jazz grootheden, o.m. Stan 
Getz, Chaka Khan en John Mc.Laughlin 
 

 



Nieuwsbrief april 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. 


