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www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 
Seizoenkaart 2015-2016 

 
Nieuwe seizoenkaarten voor 2015-2016  
kunnen vanaf heden worden aangeschaft 
en kosten € 50,- p.p.  
U sponsort daarmee Jazzclub Hengelo, 
waarmee inkomsten worden verkregen die 
zeker in deze tijd van bezuinigingen een 
belangrijke bijdrage vormen. Waarmee 
dan weer meer activiteiten en concerten 
kunnen worden ontwikkeld. Dus wacht u 
daarmee niet te lang! 
 

 

 
Programma voorjaar 2015 

 
Nog twee optredens resten u en ons nog 
van het voorjaarsprogramma van Jazz Club 
Hengelo, te weten op: 
 

 26 april: Mellow Swing Jazz Quartet 
en Corinne Weyschedé (vocals) 
Zie hiernaast. 
 

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

 
Maar we zijn alweer druk bezig met de 
tweede seizoenshelft van ons programma, 
te beginnen op 23 augustus a.s. met een 
swingend optreden van JAZZYMOTION, 
met mainstream jazz, dixie, bebop, latin en 
meer! 
Vanaf die datum brengen we weer een 
keur aan interessante bands voor het voet-
licht. Meer info leest u in de volgende 
nieuwsbrief. 
 
* Attentie: Het optreden van 31 mei a.s. 
is op de laatste zondag van de maand 
i.p.v. de 4e zondag (i.v.m. Pinksteren)! 

 
 
 
 
 

Zondag 26 april a.s. 
 

Mellow Swing Jazz Quartet 
 
Vier doorgewinterde jazzmusici vertegen-
woordigen dit kwartet, aangevuld tot een 
kwintet met een al even geroutineerde, 
jazzy klinkende zangeres. Gezamenlijk 
brengen ze een gevarieerd programma van 
welbekende jazz standards, latin-en pop 
gerelateerde songs, van uptempo tot lazy 
swing. 
Dit perfect op elkaar ingespeelde kwintet 
wordt gevormd door: 

 Peter Swart, tenor-en altsaxofoons, 
 Mark Weber, gitaar, 
 Joan Krukkert, contrabas, 
 Matthias van Olst, slagwerk, 
 Corinne Weijschedé, vocals. 
 
Ze beloven u een heerlijke middag vocaal 
en instrumentaal jazz plezier! 
 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief april 2015  
 

voor liefhebbers van jazz  

  
 

Jazzclub Hengelo, is alweer ruim 21 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. 
 

 
 

 


