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Voortbestaan jazzclub Hengelo 

 
Door het wegvallen van de gemeentelijke 
subsidie voor 2016 en daarna is het voort-
bestaan van de jazzclub in gevaar. Ko-
mend naseizoen kan de jazzclub nog zon-
der problemen draaien. En volgend voor-
jaar is dat met enig financieel passen en 
meten wellicht ook nog mogelijk. Maar het 
is essentieel voor het vervolg dat er veel 
meer seizoenkaarten worden gekocht. 
Daarom een dringend beroep op diegenen 
die nog geen kaart hebben: Ga ervoor! 
Nieuwe seizoenkaarten voor 2015-2016 
kunnen vanaf heden worden aangeschaft 
en kosten € 50,- p.p.  
 
 

 
 

 
Programma naseizoen 2015 

 
Nog twee jazz concerten resten ons in dit 
naseizoen. Dus twee kansen om nog naar 
boeiende jazzmuziek te luisteren en te kij-
ken naar prima bands op onderstaande 
data. En neemt u dan ook andere jazzlief-
hebbers mee! 
 
 

 25 oktober: 
 
JAZZYPASSION 
 
Zie hiernaast. 
 

 22 november:  
 
Hot Jazz Ambassadors 
 
Reprise van een ons welbekende jazzband 
met onversneden New Orleans jazz. 
 
 
Zoals bekend zijn er in “feestmaand” de-

cember geen optredens meer. 

 

 

Zondag 25 oktober 
 

Combo JazzYpassion 
 
Dit combo van de enthousiaste en ervaren 
jazzzangeres Monique Masé speelt, zoals 
de naam aanduidt: jazz met passie en flair. 
Het combo brengt een breed pallet van 
jazzmuziek, van jazz, swing, latin en blues 
tot soul en black gospel. Vier uiterst gerou-
tineerde jazzmusici die allen in andere 
formaties hebben gespeeld en nog spelen, 
vormen met de zangeres een hecht collec-
tief dat op voortreffelijke wijze vocale en 
instrumentale jazz in al haar variaties naar 
voren brengt. JazzYpassion bestaat naast 
zangeres Monique uit: 
- Gitarist Dick Granneman, 
- Trompettist Hans Meijer, 
- Bassist Frans van Dijk, 
- Drummer Jilt Drenth. 
Zij zullen u een jazzmiddag om te genieten 
bezorgen. 
 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief oktober 2015  
 

voor liefhebbers van jazz  

  
 

Jazzclub Hengelo, is alweer bijna twintig jaar geleden opge-
richt en nog steeds enthousiast bezig om de jazzmuziek in 
Hengelo te stimuleren en een podium te verschaffen aan veel-
belovende amateur- en (semi-)professionele jazzmusici uit de 
regio of daarbuiten. 
Daartoe organiseert Jazzclub Hengelo iedere vierde zondag 
van de maand jazzoptredens in het Rabotheater Hengelo 
(Ov) waar gebruik gemaakt wordt van 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 jazzmuziek 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). U ontvangt bij uw 
eerstvolgend bezoek een geplastificeerde kaart op naam. 
 
 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 
 

 
 

 


