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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. 
Positief bericht is dat inmiddels een 
persoon zich heeft gemeld die de “pu-
blic relations” voor de jazzclub op zich 
wil nemen.  
 
Graag zien we uw reacties tege-
moet via het contactformulier op 
onze website. Wij nemen dan con-
tact met u op. 

Jazzclub Quo vadis? 
 
Kijken we als bestuur van de jazzclub aan 
het einde van het najaarsseizoen terug, 
dan moeten we vaststellen dat er een ster-
ke terugloop van bezoekers van onze con-
certen heeft plaatsgevonden. Een terug-
loop die al is ingezet in de eerste seizoens-
helft van dit jaar. In combinatie met een 
mogelijke te verwachten korting op subsi-
die rechtvaardigt dat geen verantwoord 
financieel beheer. Voeg daarbij de be-
stuursperikelen die we helaas hebben 
moeten ondergaan, dan is bij het bestuur 
de vraag gerezen of en hoe we verder 
kunnen gaan met de jazzclub. 
Vooralsnog is, ook rekening houdend met 
onze trouwe bezoekers, geen besluit ge-
nomen er definitief een punt achter te zet-
ten. Besloten is tot enig uitstel tot  in het 
volgend voorjaar. En in die tussentijd, in 
afwachting van wat ons financieel boven 
het hoofd hangt, op zoek te gaan naar 
aanvulling van het (onbezoldigd) bestuur. 
Voor u als belangstellende van de jazzmu-
ziek betekent dit, dat we een zeer beperkt 
tweede deel van het seizoen 2012-2013 
zullen programmeren. Vooralsnog zijn er 
twee concerten vastgesteld en wel op 14 
april 2013 en 26 mei 2013. T.z.t. ont-
vangt u over een en ander nader bericht. 
Intussen willen we wel graag weten wat de 
redenen geweest kunnen zijn van het be-
zoekersverlies. Daarom het verzoek aan u 
de bijgaande enquête in te vullen. 

Zondag 9 december a.s. 
 
The Forest Jazz Band 
 
We luiden het jaar uit met een swingend 
optreden van deze oude stijl jazz formatie. 
Opgericht in 1977 in de Apeldoornse 
contreien heeft de Forest jazz Band 
inmiddels een prima reputatie opgebouwd 
als een orkest met een authentiek geluid, 
leunend op de stijl van Eddy Condon, Jack 
Teagarden, Wild Bill Davison en andere 
oude stijl jazz coryfeeën. Hoewel de 
bandleden nog steeds de amateur status 
trouw zijn gebleven hebben deze mannen 
door de vele optredens op nationale en 
internationale podia een geweldige 
muzikale ervaring opgedaan die garant 
staat voor een muzikaal hoogtepunt. 
FJB speelt in de volgende bezetting: 
• Ton Bos (trombone,trompet, leider); 
• Gerrit Brouwer (klarinet) 
• Peter Ivan (trompet, bugel); 
• Harald Haverkorn (piano); 
• Richard Hanson ( gitaar, banjo); 
• Ludo Deckers (bas); 
• Peter den Boer (drums, vocals). 
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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. 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 
 

Enquête: 
Aan onze lezers het verzoek het bijgaande enquêteformulier in te 
vullen, hetzij “online”, hetzij m.b.v. een papieren kopie daarvan. 
Deze laatste in te zenden aan:  
Jazzclub Hengelo, p/a Colensostraat 7-13, 7551 HA Hengelo 
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