
 

Jazzclub Hengelo 
organiseert 

elke 2e  en 4e  zondag van de maand 
concerten  in de gezellige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijd: van 16.00 uur tot 18.00 uur 
Toegang: € 7,= 

Seizoenkaart tot 01 september € 50,- ; daarna € 60,- 
 

www.jazzclubhengelo.nl 
onze sponsor: 
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 Programmaoverzicht najaar 2011 

datum 2011 - Jazzconcert van: 
25-09 PanHandle Swing: 

Nog niet eerder vertoond op ons podium, de eerste en enige 
“Western swing” band van Nederland. Aanstekelijke swing met 
een “country flavour” in de stijl van Bob Wills & Texas playboys. 
Uitgevoerd door een 7-koppige formatie in originele Ws. be- 
zetting, met o.m. violen, mandoline en steelgitaar. En met daarbij 
de welluidende driestemmige zang van de “Panhandle Playgirls”. 

01-10 Revival Dixieland Jubilee: 
Ooit begonnen als succesvolle opening van het theaterseizoen in 
het oude Hengelose Concertgebouw, laten we deze sfeervolle 
traditie herleven in het tegenwoordige RABO theater. Voor u 
musiceert deze avond de fine fleur van de regionale dixieland 
wereld, met ter afwisseling vrolijke klezmer muziek. 

09-10 Méli-Mélo: 
Een professioneel klinkend jazzkwintet afkomstig van onze 
zuiderburen. We denken dat u hier net zoveel waardering heeft 
voor hun jazzmuziek als daarginds. Op enthousiaste wijze pre-
senteren ze klassiek swingend jazz, blues en moderner 
repertoire van o.a. Vaya Con Dios, Bonnie Rait, Leonard Cohen. 

23-10 Brunel Kwartet 
Deze band herinnert u aan prachtige songs die u bijna vergeten 
was en brengt deze met swing en stijl, kitsch en camp, een lach 
en een traan en kippenvel zo nu en dan…!!! 
Het kwartet brengt een gevarieerd doch samenhangend, artistiek 
verantwoord en toegankelijk programma uit de tijd dat Jazz nog 
gezellig was. 

13-11 BigBand Eighty-Nine: 
Een reprise, want BB89 uit Borne en omgeving is al eerder met 
succes op ons podium verschenen. O.l.v. dirigent Andrew Read 
en met zang van Wilma van Diepen en Henk Bleumink brengen 
ze BB klassiekers van o.m. Glenn Miller, Count Basie, Duke 
Ellington, Frank Sinatra en arrangementen van Nederlandse 
arrangeurs. 

27-11 Splendid Guitars: 
Een breed georiënteerd gitaartrio etaleert deze middag zijn talent 
en enthousiasme met eigentijdse “gipsy swing”, latin jazz en 
swingende jazz standards. 

11-12 SalsaSwoll:  
Een “tropische” uitsmijter in de mogelijke winterkou. Opzwe-
pende Salsa muziek waardoor we ons even in Cuba wanen, 
gebracht door een tiental professionele musici plus zangeres uit 
Zwolle en omgeving. 

25-12 KERSTVAKANTIE 
Kijk voor meer informatie (ook 2012) op onze website (z.o.z). 

Daar wordt de informatie regelmatig vernieuwd. 
 


