
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

Seizoenkaart 2015-2016 
 

Bezoekers die nog een jaarkaart 2014 be-
zitten, stellen we in de gelegenheid een 
seizoenkaart aan te schaffen voor € 25 
waarmee u ook toegang heeft tot het pro-
gramma van voorjaar 2015. 
Nieuwe seizoenkaarten voor het najaar 
2015 / voorjaar 2016  kunnen in de loop 
van dit voorjaar worden aangeschaft en 
kosten € 50,- p.p.  
U sponsort daarmee Jazzclub Hengelo en 
stelt de Jazzclub in de gelegenheid meer 
activiteiten te ontwikkelen. 

 

 
Programma voorjaar 2015 

 
Het eerste concert met een daverend op-
treden van Dokter, Jazz & Co voor een vol 
huis hebben we inmiddels achter de rug. 
Gelukkig hebben we nog een aantal mooie 
optredens voor de boeg die eveneens uw 
enthousiasme kunnen opwekken. Zoals: 
 
 22 februari: The Jazz Freaks 
 Zie hiernaast. 

 

 22 maart: Anne-Marie ten Heggeler 
Quartet 
Boeiende jazz door een veel belovende 
jonge trompettiste met haar kwartet 
muzikale begeleiders. 
 

 26 april: Mellow Swing Jazz Quartet en 
Corinne Weyschedé (zang) 
Gevarieerde swingende instrumentale 
en vocale “main stream” jazz, gebracht 
door een perfect ingespeeld gezelschap 
musici. 
 

 31 mei: The Strong & Silent Types 
Een ludiek kwartet dat een smaakvolle 
mix brengt van gipsy swing, Zuid-
Amerikaanse rumba’s en bossa’s en 
Franse musettes. 

 
Attentie: Het laatst genoemde optreden is 
op de laatste zondag van de maand i.p.v. 
de 4e zondag (i.v.m. Pinksteren)! 
 

Zondag 22 februari a.s. 
 

The Jazz Freaks 
 
Deze 6-mans formatie uit de regio affi-
cheert zich als “rechtgeaarde amateurs” 
die, zoals de naam al zegt, aardig fanatiek 
en met veel enthousiasme hun hobby be-
drijven. Waarbij de bandleden in een lang 
muzikaal leven, ook in andere formaties, 
veel muzikale ervaring hebben opgedaan. 
De Jazz Freaks spelen in een stijl die ont-
leend is aan orkesten uit de jaren 30 van 
de vorige eeuw. Daarin ontwikkelde de 
traditionele New Orleans jazz zich steeds 
meer tot de latere swing stijl. Hun repertoi-
re omvat voor een groot deel klassieke jazz 
standards van componisten als King Oliver, 
Louis Armstrong, Fats Waller, Duke Elling-
ton en andere jazz grootheden. 
De band treedt op in de volgende bezet-
ting: 
- André Rotgers: klarinet en saxen 
- Henk Buss: trompet, cornet 
- Edward van den Belt: toetsen 
- Henk Bornebroek: tuba 
- Raymond Mos: tenor banjo 
- Joop Distel: slagwerk 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief februari 2015  
 

voor liefhebbers van jazz  

  
 

Jazzclub Hengelo, is alweer ruim 24 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 2015-2016 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. 
 

 
 

 


