
Zondag 24 oktober a.s.: 
Ruud Weber Band 

 
Eerder bekend als het “power blues” 
trio “Buddy X” waren en zijn front-
man Ruud Weber en zijn muzikale 
kompanen exponenten van het ruige-
re blues genre. Ruud combineert 
hierbij op onnavolgbare wijze de 
basgitaar met zijn vocale inbreng en 
is tevens de componist van veel  
nummers van de band. Lars Muller is 
de, door vele jaren blues en jazz ge-
vormde, creatieve gitarist die herin-
neringen oproept aan BB King, Larry 
Carlton en Robben Ford. Terwijl Rob 
ter Maat (uit de bekende Hengelose 
drumfamilie) het slagwerk bespeelt 
waarop hij, naast de blues, ook  met 
funk, rock en jazz uit de voeten kan. 
Moderne, stevig klinkende blues dus 
deze middag. Nu echter  met nog 
meer kruisbestuiving door de jazz, 
mede geïnspireerd door “special 
guest” John Hondorp op zijn 
“knorrende”  hammond orgel. 
 

 

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 10 oktober a.s.: 
Quatre tickets de Swing 

 
Liefhebbers van de vermaarde “Hot club 
de France” stijl van de legendarische 
gitarist Django Reinhardt komen deze 
middag aan hun trekken. Swingende 
jazz klanken van twee gitaren en een 
contrabas, waarbij de “hotviool” van 
destijds (vertolkt door Stephane Grap-
pelli) is ingeruild voor de even “hot” 
klinkende klarinet en saxofoon van Pe-
ter Swart. Daarbij muzikaal ondersteund 
door Georg Lankester (sologitaar), Art-
hur Siro (gitaar) en Eric van Buijsen 
(bas). Allen ervaren musici die hun hart 
verpand hebben aan de “zigeuner” jazz. 
Een extra dimensie wordt vanmiddag 
toegevoegd door Ita van Dijk die geheel 
in stijl met Franse (of anderstalige) 
teksten de vocale inbreng verzorgt. 
 

 



Nieuwsbrief oktober 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 (Wine, Sushi & More). Als alternatief kan ge-
bruik gemaakt worden van de Boendersfoyer op de begane 
grond of de Grolschfoyer op de eerste etage, die ruimte ver-
schaffen aan formaties met een grotere bezetting en die zich 
eveneens perfect lenen 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 € 7,00  aan de kassa. Maar ook is het 
mogelijk een kaart voor het gehele seizoen 2010-2011 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 
2010/2011.  
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 


