
Zondag 27 november 2011: 
Splendid Guitars 

 
Als er een trio van twee gitaren en een 
bas aan bod komt denkt men al gauw 
aan “zigeuner jazz”. Maar niets is minder 
waar, want overeenkomstig de naam 
heeft dit instrumentaal begaafde trio 
meer in zijn mars. Dankzij hun brede 
muzikale achtergrond in pop en jazz mu-
ziek worden op geheel eigentijdse wijze 
ook swingende jazz standards, bossa 
nova’s, walsen en eigen werk vertolkt. 
Voor een mooie afwisseling in het reper-
toire zorgt ook de speciale gast van deze 
middag, de Duitse zangeres Jasmin 
Hagemann. Afgestudeerd aan het 
ArtEZ conservatorium in Enschede heeft 
zij al ruime, zelfs internationale, podium-
ervaring opgedaan. Jazz, pop en folk 
muziek worden door haar met veel mu-
zikaal gevoel en enthousiasme gebracht. 
Daarbij begeleid door Ralph de Rozario 
en Gerhard Turksma op gitaar en Ruben 
de Wilde op akoestische bas. 
 

 

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 november 2011: 
BigBand Eighty-Nine 

 
Al eerder stonden ze op ons podium de 
swingende mannen van Big Band 89 uit 
Borne met “good old” Willy van Diepen als 
muzikale leider. Nu echter onder de niet 
minder bevlogen leiding van Andrew Read, 
eveneens een jazz muzikant in hart en nie-
ren. Sedert de oprichting in 1989 heeft dit 
amateur orkest het vele publiek vermaakt 
met talrijke Big Band jazz klassiekers van 
Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington , 
Sammy Nestico en vele anderen. En die 
continuïteit is best knap, want niets is zo 
veranderlijk als de bezetting van een Big 
Band. Het compleet houden van een forma-
tie van zo’n 20 muzikanten is al een kunst 
op zich. We zijn benieuwd wat dirigent 
Read voor muzikaal nieuws aan het reper-
toire heeft weten toe te voegen. Voeg 
daarbij ook de vocale inbreng van Henk 
Bleumink en één ding is zeker: “Swing is 
the thing”. Dus gaat dat zien, maar vooral 
horen! 
 

 



Nieuwsbrief november 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 
Hengelo (Ov) waar gebruik gemaakt wordt van de Brasserie 
SO NICE. Als alternatief kan gebruik gemaakt worden van de 
Thalesfoyer 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 ingang 
van het restaurant ziet u waar u die middag moet zijn. 
 

U betaalt per concert € 7,00  aan de kassa, bij aanvang. 
Voor de jaarkaart of extra donaties: rek.nr. 962123870 SNS-
Bank Overijssel t.n.v. Stichting Jazzplatform Hengelo, 
Colensostraat 7-13, 7551 HA, Hengelo. 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 
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