
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
 

sponsor websitebeheer: 

Aanvulling bestuur! 
 
We zijn verheugd te kunnen melden dat 
Leo Kruk aanblijft en adviseur wordt van 
JCH. 
Wel zoeken nog wel een enthousiaste jazz 
liefhebber met bestuurlijke kwaliteiten ter 
aanvulling van het bestuur. 
Graag zien we uw reacties tegemoet via 
het contactformulier op onze website. Wij 
nemen dan contact met u op.  

 
Opnieuw seizoenkaarten! 

M.i.v. 2014 geeft Jazzclub Hengelo weer-
seizoenkaarten uit i.p.v. jaarkaarten. 
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 2014–2015. Huidige kaart-
houders kunnen hun kaart laten verlengen 
tot juli 2015 voor slechts € 25,-. 
Deze kaarten zijn nu reeds te bestellen via 
onze website of aan onze kassatafel bij 
aanvang van de concerten. 

 
Alternatieve band op 25 mei a.s. 
 
Het optreden van de eerder vermelde Big 
Claes Swing Band (BCSB) zoals gepland op 
25/5 a.s. kan door verhindering van enkele 
bandleden niet doorgaan. Echter maken 
een aantal van de musici van de BCSB deel 
uit van Hank’s Hot Five (zie hiernaast) die 
dan zullen optreden. 
 

Programma tweede seizoenshelft 2014 
Met het optreden van Hank’s Hot Five zal 
het voorseizoen van Jazz Club Hengelo zijn 
beëindigd.  
Om het gemis van goede jazzmuziek niet 
al te lang te laten duren is een extra con-
cert ingelast op 24 augustus a.s., waardoor 
u de volgende concerten alvast kunt note-
ren: 

 24 augustus: Yezz, that’s swing! 
 28 september: Judith Nijland trio 
 26 oktober: Jay Jay’s Border Jazzmen 
 23 november: Chapeau, swinging 

guitars 
 

In december is geen optreden meer ge-
pland i.v.m. de gebruikelijke feestdagen. 
 
De info over de optredende bands zal be-
kend gesteld worden in de komende 
nieuwsbrief. 
Na de vakantie periode hopen we u met 
hernieuwd enthousiasme te mogen/kunnen 
verwelkomen. 
 
  
 
 

Zondag 25 mei a.s. 
 

Henk’s Hot Five 
 
Zeer wel mogelijk dat de naam van dit 
kwintet u niet bekend in de oren klinkt, 
maar als u de bezetting bekijkt ziet u musi-
ci die al vaker voor ons hebben opgetreden 
en hun sporen in de muziek ruimschoots 
hebben verdiend. 
In een “small combo” bezetting zullen ar-
rangementen ten gehore worden gebracht 
in dixieland/swing stijl van bekende musici 
als bijv. Bobby Hacket, Al Hirt, Jack 
Teagarden en Bob Scobey. Muziek die op 
kundige wijze en met enthousiasme wordt 
gebracht en zeker in de smaak zal vallen. 
Henk’s Hot Five omvat de volgende erva-
ren musici: 
 Sietze de Leeuw – trompet / saxen 

 Halé Nordbeck, piano 
 Wim Lutje Schipholt – banjo / gitaar 
 Henk Bleumink – contrabas 
 Norbert Umme – drums. 

 
Zij zullen u een plezierige muzikale middag 
bezorgen, dus mis dit optreden niet!  

 
 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief mei 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  
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. 
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. 
 

 

 

 


