
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
 

sponsor websitebeheer: 

Oproep aanvulling bestuur! 
 

Nog steeds is de Jazzclub Hengelo op 
zoek naar (onbezoldigde) bestuursle-
den. Vanzelfsprekend zijn dat mensen 
die de jazzmuziek een warm hart toe-
dragen en deze willen stimuleren in en 
om Hengelo.  
We zoeken een enthousiast persoon 
die beschikt over organisatorische kwa-
liteiten en enig inzicht in financieel be-
heer. 
Graag zien we uw reacties tegemoet 
via het contactformulier op onze websi-
te. Wij nemen dan contact met u op. 
 

 

Programma najaar 2013 
 
Voor het najaar 2013 staan nog één  op-
treden op de planning en wel op de zon-
dag 24 november a.s. Dan treedt voor u 

Big Band Hengelo op. E.e.a. vindt plaats 
in de Thales Foyer van het RABO theater. 
In december is er geen optreden. 
 

Lunch concert Jazz club Almelo: 
Bijgaand de informatie over het lunch con-
cert van de Jazzclub Almelo in het Theater 
Hotel Almelo op zondag 20/10 a.s. 
Daar treedt de Lime House Jazzband op 
met als solist de Amerikaanse trompettist 
Randy Sandke. Ook BB Almelo verzorgt 
een optreden. Leden van Jazzclub Hengelo 
en belangstellenden die hun ledenkaart 
resp. bijgaande uitnodiging tonen krijgen 
korting op de toegangsprijs. 
 

Jaarkaarten 2014 
M.i.v. 2014 zal Jazzclub Hengelo jaarkaar-
ten uitgeven i.p.v. seizoenkaarten. Met de 
aanschaf van zo’n kaart à € 50,- p.p. spon-
sort u Jazzclub Hengelo en stelt u de Jazz-
club in de gelegenheid meer activiteiten te 
ontwikkelen. De kaarten geven toegang tot 
alle 8 à 9 concerten in 2014. Tevens krijgt 
u reductie bij een jazzconcert in het RABO 
theater i.s.m. dit theater en jazzclub De 
Tor. Deze jaarkaarten zijn te verkrijgen 
aan onze kassa bij de concerten of door 
overmaking van het bedrag op ons bank-
rekeningnummer (z.o.z.). 
 

Zondag 27 oktober a.s. 
 

Brunel kwartet 
 
Zo’n twee jaar  eerder traden ze voor ons 
op, het Brunel kwartet uit Amersfoort en 
omgeving, tot genoegen van het aanwezi-
ge publiek. Rechtgeaarde amateurs deze 
mannen, dat zeker. Maar met een aanste-
kelijke spelvreugde brengen deze muzikan-
ten een toegankelijk programma van lang 
vergeten, maar ook recentere jazz num-
mers. Muzikaal verantwoord en met de 
nodige flair staan deze  mannen garant 
voor een relaxte middag swingende  jazz 
muziek.  
Het Brunel kwartet treedt voor u op in de 
volgende samenstelling: 

• Martin Verburgh – saxofoons 
• Hans Schiereck – piano 
• Ab van den Abeelen- basgitaar 
• Djono Soerjatin – slagwerk. 

 

 
 



Nieuwsbrief oktober 2013  
 

voor liefhebbers van jazz  

  
 

Jazzclub Hengelo, is alweer ruim 22 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 vierde 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,- aan de kassa, bij aanvang. 
Seizoenskaarten voor 2012- 2013 blijven nog geldig tot eind 
van dit jaar. 
Een jaarkaart voor het hele seizoen 2014 kost u  € 50,-.  Te 
verkrijgen bij de kassa of 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. 

 

 
 

 


