
Zondag 27 februari 2011: 
Big Band Exposure 

 

 
Niet voor niets is Big Band jazz populair, 
ook in deze regio. Eén van de vele,  en 
één van de betere amateur Big Bands is 
“Exposure” met domicilie in Enschede. 
Vorig jaar nog prijswinnaar in de 2e ca-
tegorie op het BB Festival aldaar. Met 
een volwaardige BB-bezetting en onder 
de bezielende leiding van dirigent Paul 
Rademaker swingen ze “de pan uit”. 
Bekende en minder bekende BB-
composities, maar ook latin en funky 
stukken zullen deze middag de revue 
passeren. En met een belangrijke vocale 
inbreng van “crooner” Martin ter Haar. 
 
PS.: Gezien de omvang van de band 
treden ze zeer vermoedelijk op in de 
Grolsch foyer op de eerste etage. 

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 13 februari 2011: 
Anke Angel trio 

 
We zagen haar al eerder op ons podium 
deze flamboyante dame op de piano met 
haar muzikale kompanen, waarmee we veel 
bezoekers weer een genoegen doen. 
Van huis uit advocate heeft Anke lang gele-
den gekozen voor de muziek. En daarin 
heeft ze ruimschoots haar rechten afge-
dwongen. Op Nederlandse en internationale 
podia is ze bekend, niet alleen maar met 
haar boogie woogie stijl, maar ook met 
klanken waarin klassiek en jazz à la Oscar 
Peterson en Nina Simone zijn verweven. 
Dat alles ondersteund met de voortreffelijke 
begeleiding van Remco van Schaik op 
slagwerk en Harm van Sleen op de contra- 
bas, die ook een vocale inbreng hebben.  
Het één en ander gelardeerd met Ankes 
humoristische commentaren en improvisa-
ties. Een boeiende muziekmiddag die u niet 
mag missen! 
 



Nieuwsbrief februari 2011 

 
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, bij aanvang. 

 
Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 


