
Zondag 28 november a.s.: 
Wouter Kiers' Yakety Sax 

Quartet 
 
Eén van de vele formaties waarin 
leider en saxofonist Wouter Kiers aan 
deelneemt dit Yakety Sax Quartet. 
Vernoemd naar de gelijknamige tune 
uit de eerdtijds populaire Benny Hill 
show, maar dat lijkt verder de enige 
connectie. Want Kiers voelt zich thuis 
in diverse muziekstijlen, al blijft de 
sax – en met name die van zijn favo-
riet Boots Randolph – voor hem een 
inspirerend voorbeeld. 
Op ons podium presenteert hij deze 
middag stukken uit het repertoire van 
Randolph maar ook diverse swingen-
de main stream jazz toppers. Daarbij 
bijgestaan door zijn, met veel erva-
ring  toegeruste, muzikale kompanen 
Cajan Witmer op piano, Harm van 
Sleen op bas en Maarten Kruijswijk   
die de drums bespeelt. 

 

 

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 november a.s.: 
Guitar Ray’s Groove Organza 
 

 
Hoeveel Hengelose inwoners weten dat 
we vanmiddag een wereldgitarist in huis 
hebben van “eigen bodem”? Speelde op 
tal van Amerikaanse podia in vele for-
maties met grootheden als Duke Robil-
lard, Sax Gordon Beadle, Madeline Bell 
en Teddy Edwards om er een handvol 
te noemen. Toerde langs Europese po-
dia met Amerikaanse bluesmuzikanten 
en was al drie keer te gast op het North 
Sea Jazz festival. 
Deze middag treedt hij voor u op: De 
veelzijdige Hengelose gitarist Raymond 
Nijenhuis met zijn “Groove Organza”, 
funky blues en swingende jazz gelar-
deerd met de ronkende klanken van het 
hammond orgel van Govert van der 
Kolm. Ritmisch bijgestaan door natuur-
talent Jody van Ooijen op slagwerk en 
de stuwende bas van Roelof Klijn. Niet 
te versmaden deze band, dus tot spoe-
dig ziens! 



Nieuwsbrief november 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. 


