
Voor meer info: 
www.jazzclubhengelo.nl 

 

sponsor websitebeheer: 

Aanvulling bestuur! 
 
We kunnen al bekend maken dat het be-
stuur van Jazz Club Hengelo is aangevuld 
met mevr. Maggy Polko die zich zal bezig-
houden met onze financiële zaken. Maar 
we zoeken nog een enthousiaste jazz lief-
hebber met bestuurlijke kwaliteiten. 
Graag zien we uw reacties tegemoet via 
het contactformulier op onze website. Wij 
nemen dan contact met u op. 
 

Jaarkaarten 2014 
M.i.v. 2014 geeft Jazzclub Hengelo jaar-
kaarten uitgeven i.p.v.seizoenskaarten. 
Met de aanschaf van zo’n kaart à  € 50,-/ 
p.p. sponsort u Jazzclub Hengelo en stelt u 
de Jazzclub in de gelegenheid meer activi-
teiten te ontwikkelen. 
De kaarten geven toegang tot alle 8 à 9 
concerten in 2014. 
Deze kaarten zijn te bestellen via onze 
website of aan de kassa bij aanvang van 
de concerten. 

 
Programma voorjaar 2014 

 
 
23 maart: Original Hot Dogs 
Zie hiernaast 
 
27 april: Shjazz, Sharon Doelwijt 
kwartet 
Een perfect klinkende formatie met een 
breed jazz repertoire. Drie ervaren musici 
en de jazzy klinkende vocaliste Sharon 
Doelwijt met o.a. songs van Billy Holiday. 
 
25 mei: Big Claes Swingband 
Een heerlijke mix van dixieland, oude stijl 
jazz, Boogie Woogie en Latin arrangemen-
ten door zes begeesterde Duitse en Neder-
landse musici. 
 
 
Wij hopen u te kunnen begroeten op het 
Jazzclub podium in de Brasserie So Nice. 

Zondag 23 maart a.s. 
 

Original Hot Dogs 
 
Eigenlijk behoeven de Hot Dogs geen in-
troductie meer. Jarenlang waren ze huis-
band van Jazzclub Almelo in Erve Noordik 
(nu helaas gestopt) en speelden ze op po-
dia en festivals in binnen- en buitenland. 
En dat doen ze nog steeds met veel en-
thousiasme. Deze zondag dus op ons po-
dium en terug in hun originele bezetting 
brengen ze smaakvol gearrangeerde oude 
stijl jazz en blues uit de jaren 1920 tot 
1930. De jaren waarin coryfeeën als Fer-
dinand “Jelly Roll” Morton, King Oliver, 
Louis Armstrong en Duke Ellington suc-
cesvol de podia bestormden. 
De Original Hot Dogs spelen in de volgen-
de bezetting: 
 Marc van Nus (leider) – trompet/cornet  
 Gerrit Molenveld – saxen/klarinet 
 Henk Bornebroek – trombone/sousafoon 
 Dennis Wintels – sousafoon 
 Johan Molenveld – banjo, gitaar 



Nieuwsbrief maart 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 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. 
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. 
 

 
 

 


