
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
 

sponsor websitebeheer: 

Seizoenkaart 2014-2015 
 

Vanwege achterblijvende resultaten van 
jaarkaarten wordt toch weer overgegaan 
op seizoenkaarten m.i.v. de maand augus-
tus. De reeds uitgegeven jaarkaarten 2014 
blijven geldig tot eind van dit jaar. Jaar-
kaarthouders stellen we in de gelegenheid 
een seizoenkaart aan te schaffen voor  
€ 25 dat u ook toegang geeft tot het pro-
gramma van voorjaar 2015. 
Nieuwe seizoenkaarten kosten € 50,- p.p. 
U sponsort daarmee Jazzclub Hengelo en 
stelt de Jazzclub in de gelegenheid meer 
activiteiten te ontwikkelen. 
Met de seizoenkaart kunt u alle 9 jazzclub 
concerten in het najaar van 2014 en het 
voorjaar van 2015 bezoeken. Bovendien 
heeft u op vertoon van deze kaart de mo-
gelijkheid twee jazzconcerten te bezoeken 
die georganiseerd worden door het Rabo-
theater i.s.m. jazzclub De Tor, voor de 
gereduceerde prijs van € 7,25. De sei-
zoenkaarten zijn te bestellen via onze 
website of aan de kassa bij aanvang van 

onze concerten. 

Programma najaar 2014 
 

Het najaar programma van de Jazz Club 
Hengelo is al halverwege met gepasseerde 
succesvolle optredens van het kwartet 
Yezz!, That’s Swing en het Judith Nijland 
Trio. Als u die jammer genoeg heeft moe-
ten missen heeft u nog kans de volgende 
concerten bij te wonen: 

 
 26 oktober: 

Jay Jay’s Border Jazzmen:  
Zie hiernaast 

 
 23 november: 

Chapeau: 
Stevig swingende gitaarmuziek à la 
Django Reinhardt, maar ook bekende 
composities van bijv. Errol Garner en 
Billy Strayhorn gebrachtdoor een en-
thousiast spelend kwartet musici uit het 
Apeldoornse. 

 
We hopen u in de jazzclub te mogen ver-
welkomen. En niets hoeft u er van te 
weerhouden introducees met liefde voor 
muziek en jazz in het bijzonder mee te 
nemen! 
 

 

Zondag 26 october a.s. 
 

Jay Jay’s Border Jazzmen 
 
Deze zeer populaire Achterhoekse jazzband 
behoeft eigenlijk geen introductie, getuige 
de vele optredens die op naam van dit 
orkest staan. En ook op ons podium heeft 
Jay Jay’s Border Jazzmen al eerder met 
succes gespeeld. Tijd dus voor een reprise! 
Deze allround formatie vertolkt niet alleen 
de traditionele jazz in Engelse stijl, maar 
speelt en zingt evenzo gemakkelijk blues 
en country muziek, alsmede populaire hits 
uit de jaren vijftig en zestig. Mogelijk ge-
maakt door de volgende orkestbezetting: 
- Peter v.d. Bremen: klarinet, saxen, zang 
- Geert Mentink: trombone, zang 
- Petro Wijnen: trompet, zang 
- Tom Brunsveld: bas, zang 
- Rob Koch: banjo, gitaar 
- Willem v.d. Toorn: drums, zang 
Deze heren musici staan ongetwijfeld ga-
rant voor een heel gezellige middag met 
goede jazz muziek! 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief october 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. 
Een theatercafé dat niet alleen geschikt is voor optredens van 
uiteenlopende jazz formaties, maar ook een gezellige plek 
waar u onder het genot van een drankje en een hapje naar 
goede jazz muziek kunt luisteren. 
 
U betaalt per concert € 8,-/p.p. aan de kassa, bij aanvang. 
Een seizoenkaart 2014-2015 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. 
 

 
 

 


