
Voor meer info: 
www.jazzclubhengelo.nl 

 

sponsor websitebeheer: 

Aanvulling bestuur! 
 
We kunnen al bekend maken dat het 
bestuur van Jazz Club Hengelo is aan-
gevuld met mevr. Maggy Polko die zich 
zal bezighouden met onze financiële 
zaken. Maar we zoeken nog een en-
thousiaste jazz liefhebber met bestuur-
lijke kwaliteiten. 
Graag zien we uw reacties tegemoet 
via het contactformulier op onze websi-
te. Wij nemen dan contact met u op. 
 

 
Wij hopen u in het nieuwe jaar 

(weer) als onze bezoeker(s) 
te mogen begroeten. 

 
Jazzclub Hengelo wenst u een 

muzikaal 2014 toe,  
in alle opzichten! 

 

Programma voorjaar 2014 
 
Jazz Club Hengelo heeft weer een interes-
sant programma voor u samengesteld met 
uiteenlopende stijlen jazz muziek, "voor elk 
wat wils". 
Noteert u alvast de volgende data: 

26 januari: Still Life Trio 
23 februari: Het Sander Baan Quartet 
23 maart: Original Hot Dogs 
27 april: Het Sharon Dijksma kwartet 
25 mei: De Big Claes Band 

Mits anders aangegeven vinden de optre-
dens plaats op het podium van brasserie 
So Nice in het RABO theater. 
 

Jaarkaarten 2014 
M.i.v. 2014 geeft Jazzclub Hengelo jaar-
kaarten i.p.v. de welbekende seizoenkaar-
ten. Met de aanschaf van zo’n jaarkaart à  
€ 50,- p.p. sponsort u Jazzclub Hengelo en 
stelt u de Jazzclub in de gelegenheid meer 
activiteiten te ontwikkelen. 
De kaarten geven toegang tot alle 8 à 9 
concerten in 2014. Tevens krijgt u korting 
op de entree van het jazzconcert in het 
Rabotheater i.s.m. dit theater en jazzclub 
De Tor. Deze jaarkaarten zijn te bestellen 
via onze website of aan de kassa bij de 
concerten. 

 

Zondag 26 januari a.s. 
 

Still Life trio 
 
Wat is er leuker dan levende jazz muziek 
te horen, zeker als dat wordt vertolkt door 
een ervaren en op elkaar ingespeeld trio 
met deze toepasselijke naam. En met een 
repertoire dat zo ongeveer alle muziekstij-
len omvat, van swingende jazz standards 
tot chansons en pop ballads. 
Deze middag legt het Still Life Trio het 
accent op muziek van de befaamde pianist, 
componist en orkestleider “Duke” Ellington, 
ter ere waarvan een speciaal project is 
opgestart. 
Het Still Life Trio bestaat uit de volgende 
veelzijdige musici die in hun muzikale leven 
al met vele bekende musici het podium 
hebben gedeeld en ook nog actief zijn in 
andere formaties: 
 Laurens Blinxma, saxofonist en oprich-

ter van het trio; 
 Winfred Buma, gitarist; 
 Bert van Erk, contrabassist. 
Ze staan garant voor een swingende, inte-
ressante jazz middag, dus komt allen! 



Nieuwsbrief januari 2014  
 

voor liefhebbers van jazz  

  
 

Jazzclub Hengelo, is alweer ruim 23 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 NI-
CE. Als alternatief kan gebruik gemaakt worden van de Tha-
lesfoyer op de begane grond of de Grolschfoyer op de eer-
ste etage, die ruimte verschaffen aan formaties met een grote-
re bezetting en die zich eveneens perfect lenen om te  genie-
ten 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. 
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. 
 

 

 

 


