
 
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. 

 
Laatste concert najaar 2014 

 
Het laatste concert van dit najaar staat 
voor de deur met een optreden van de 
band CHAPEAU (zie hiernaast). 
De afgelopen 4e zondagen van de maand 
hebben we kunnen genieten van prima 
jazz muziek gebracht door respectievelijk 
Yezz that’s swing, Judith Nijland trio en 
recentelijk Jay Jay’s Border Jazzmen. 
 
In de maand december is ons podium zo-
als gewoonlijk gesloten vanwege alle 
feestdagen in die maand.  
Maar als u bent bekomen van alle feeste-
lijkheden hopen we u gezond en wel weer 
te verwelkomen op 25 januari 2015. Dan 
treedt Dr. Jazz & Co. voor u op met heer-
lijke dixieland/oude stijl jazzmuziek. 
 
Vooralsnog wenst Jazz Club Hengelo u 
prettige feestdagen en een goede jaarwis-
seling toe! 
 
 

 

 
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
 

sponsor websitebeheer: 

Zondag 23 november a.s. 
CHAPEAU 

 
Deze zondag brengt het enthousiast spe-
lende kwintet CHAPEAU swingende gypsy 
jazz in de stijl van de destijds vermaarde 
“Hot Club de France” met beroemde gita-
rist Django Reinhardt en de evenzo gelau-
werde hotviolist Stephan Grappelli.  
Echter heeft CHAPEAU de viool vervangen 
door een heerlijk swingende knoppen-
accordeon die haar muziek een speciaal 
tintje geeft. 
Naast bekende werken die ooit door Djan-
go werden vertolkt, zoals Honey suckle 
rose, Nuages en Minor swing, brengt de 
band door andere jazz coryfeeën gecom-
poneerde/gearrangeerde muziek als Misty, 
Take the A Train en Caravan. 
CHAPEAU speelt in de volgende bezetting: 
- Pieter Bosma, knoppen accordeon 
- Hendrik Pol, gitaar 
- Arturo Siero, gitaar 
- Fred Hillebrand, contrabas 
- Jonnie Zoeten, slagwerk. 
 
Hoed af voor  
deze swingende mannen! 

 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief november 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. 
 

 
 

 


