
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
 

sponsor websitebeheer: 

Oproep aanvulling bestuur! 
 
Met name  door het, door ziekte, weg-
vallen van initiator en drijvende kracht 
Leo Kruk is de Jazzclub Hengelo met 
spoed op zoek naar (onbezoldigde) 
bestuursleden.  
Vanzelfsprekend zijn dat mensen die 
de jazzmuziek een warm hart toedra-
gen en deze willen stimuleren in en om 
Hengelo.  
We zoeken een enthousiast persoon 
die “de kar wil trekken”, beschikt over 
organisatorische kwaliteit en enig in-
zicht in financieel beheer. Daarnaast is 
iemand welkom die de “public relati-
ons” voor de jazzclub op zich kan ne-
men. Iemand met enige ervaring daar-
in zou mooi zijn maar dat is niet persé 
noodzakelijk. 
Graag zien we uw reacties tege-
moet via het contactformulier op 
onze website. Wij nemen dan con-
tact met u op. 

Zondag 28 oktober a.s.  
 

Rodriguez, Rolff&Schlarmann 
 
Dit trio professionele jazz musici,  waarvan 
de namen u zo op het oog waarschijnlijk 
niet zo bekend zullen voorkomen, zullen u 
ongetwijfeld  een heerlijke middag  swin-
gende jazz en bebop presenteren. Daar-
voor staat hun reputatie als uitvoerend 
musicus wel garant. Zo speelde pianist 
Miguel Rodriguez met de, van het North 
Sea jazz festival bekende, Rotterdamse 
Conservatorium Big Band, deelde nationale 
en internationale podia met  tal van muzi-
kale grootheden, en maakt deel uit van 
meerder bands, zoals een kwartet met 
saxofonist Benjamin Herman. 
Getalenteerd bassist Thomas Rolff is een 
veel gevraagde musicus in o.a. de Haagse  
en landelijke jazz wereld. Samen met 
slagwerker Felix Schlarmann maakt hij deel 
uit van de trendy  “power jazz” formatie 
Bruut! Met Felix hebben we ook al kennis 
gemaakt in de band van zanger/componist 
Norbert Køgging. Maar Felix heeft ook een 
eigen succesvolle band: De Felix Schlar-
mann Groep. 
De heren weten dus van wanten en dat zal 
zeker te horen zijn in de bekende en min-
der bekende jazz uit het American song-
book en andere swingende jazz.  
 

 

Zondag 14 oktober a.s. 
 
Carmen Gomes Inc. 

 
Een hernieuwde kennismaking met een 
begaafde jazz zangeres en haar 
begeleidend trio musici, die op vele  
bekende en minder bekende podia in en 
buiten ons land hebben opgetreden. 
Carmen Gomez heeft zich in haar lange 
cariere ontwikkeld tot een veelzijdig 
zangeres die thuis is in vele stijlen.  
In dit optreden zal het accent voornamelijk 
op de blues liggen, dat ze met haar 
warme, bluesy stem op intense wijze weet 
te vertolken. Daarbij vakkundig bijgestaan 
door gitarist Folker Tetteroo, bassist Peter 
Bjornhild en drummer Marcel van Engelen. 
Musici die ook een groot solistisch aandeel 
hebben in de, deze middag ten gehore 
gebrachte, muziek van o.a. Billy Holiday, 
B.B.King, Ray Charles, Muddy Waters, Etta 
James en vele anderen.. 
Kortom een concert vol zinderende blues 
dat u niet mag missen. 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief oktober 2012  
 

voor liefhebbers van jazz  

  
 

Jazzclub Hengelo, is alweer ruim 21 jaar geleden opgericht en 
nog steeds enthousiast bezig om de jazzmuziek in Hengelo te 
stimuleren en een podium te verschaffen aan veelbelovende 
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. 
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