
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! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
 
 

sponsor websitebeheer: 

Programma najaar 2012 
23-09 Rhine Town Dixie Preachers 

Zie hiernaast. 
14-10 Carmen Gomes & trio 

Een hernieuwd optreden op ons 
podium van  begenadigd jazz zan-
geres Carmen Gomez. Tezamen 
met haar band brengt ze haar pro-
gram “The blues are brewing” 

28-10 Rodriguez, Rolff & Schlarmann 
Van bebop tot moderne jazz, met 
het accent op swing. Dat kunt u 
verwachten van dit trio professione-
le jazzmusici. 

11-11 Shebop 
Vijf ervaren instrumentalisten en 
een zangeres met een geheel eigen 
geluid brengen een breed scala van 
jazz muziek. 

25-11 Simin Tander en David Golek 
Een bijzonder, boeiend concert ge-
ven zangeres Simin Tander en gita-
rist David Golek, waarin de mix van 
jazz en wereldmuziek iets van  hun 
oriëntaalse wortels weergeven. 

09-12 Forest Jazz Band 
We gaan swingend het seizoen uit 
met authentieke oude stijl jazz van 
dit, tot over onze landsgrenzen 
bekende, orkest. 

23-12 Geen programmering i.v.m. de 
feestdagen! 

 

Jazzclub Hengelo wenst u veel luister- en 
kijkplezier met bovenstaande optredens! 

Zondag 23 september a.s. 
 
Rhine Town Dixie Preachers 
 
De opening van ons najaarsseizoen belooft 
een muzikaal spektakel te worden met een 
optreden van een gerenomeerde oude stijl 
jazzformatie die op tal van nationale en 
internationale podia en jazzfestivals heeft 
gestaan: De Rhine Town Dixie Preachers 
(RTDP) zijn een orkest met een rijke 
muzikale geschiedenis van zo’n vijftig jaar, 
waarin met tal van muzikale grootheden 
werd samengespeeld. De huidige bezetting  
bestaat uit een collectief van doorknede 
musici met een schat aan muzikale- en 
podiumervaring, te weten: 
• Frans van Wasbeek: trompet/zang 
• Domagoy Ralasic: tenorsax/klarinet 
• Henk van Muijen: trombone 
• Steven Nederhorst (leider): banjo/gitaar 
• Tom Wigmore : contrabas 
• Pier Manger Cats: drums. 
Ze brengen een breed repertoire van oude 
stijl jazz, veel swing en mogelijk ook 
nummers uit het American Songbook. 
 

 

Uw naam of logo hier??? 
Neem contact op  
met het bestuur. 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief september 2012  
 

voor liefhebbers van jazz  

  
 

Jazzclub Hengelo, is alweer meer dan 11 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 € 8,- (verhoogd i.v.m. B.T.W.) aan de 
kassa, bij aanvang. 
Een jaarkaart voor het hele seizoen 2012-2013 kost u  € 70,- 
(en voor snelle beslissers – t/m september 2012 nog eens € 10,- korting).  
Over te maken op rek.nr. 962123870 SNS-Bank Overijssel 
t.n.v. Stichting Jazzplatform Hengelo, Colensostraat 7-13, 
7551 HA, Hengelo (O). 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 

 


	Zondag 23 september a.s.

