
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 
Voortbestaan jazzclub Hengelo 

 
Door het wegvallen van de gemeentelijke 
subsidie voor 2016 en verder 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.  
 
 

 

 
Vooruitblik seizoen 2016 

 
Jazz Club Hengelo zal in het voorjaar 2016 
nog een interessant en leuk jazz program-
ma voor u als jazzliefhebber organiseren. 
Details daarvan zullen we in de volgende 
nieuwsbrief bekend maken. Maar de start 
van het seizoen willen we nu al aankondi-
gen: 
Op zondag 24 januari 2016 starten we 
met een u welbekende band die al eerder 
veel succes oogstte op ons podium en zijn 
naam helemaal waar maakte: 

Yezz that’s swing! 
met Hengelo’s bekendste slagwerker Jan 
ter Maat sr. in zijn gelederen. 
 
Zoals hiernaast al vermeld hebben we om 
JCH te kunnen voortzetten veel meer 
ledenkaarthouders nodig. Dus trouwe be-
zoekers, neemt andere jazzliefhebbers mee 
en laat hen de gezellige sfeer proeven van 
Hengelo’s eerste en enige jazz club! Dit 
mag toch niet verdwijnen? 
 

 
 

Als eerder aangekondigd vindt er in 
de “feestmaand” december geen optreden plaats. 

Zondag 22 november 
 

Hot Jazz Ambassadors 
 
Deze ambassadeurs van de New Orle-
ans/oude stijl jazz stonden al eerder met 
veel succes op ons podium. En om ons nog 
een keer te plezieren met uitstekende 
dixieland en oude stijl jazzmuziek in vele 
varianten hebben ze zich bereid verklaard 
de reis uit Hoorn en omgeving opnieuw te 
maken. Jazzmuziek welke “hot” is betekent 
dat er sprake is van een super swingende 
stijl. Dat kunnen we aan deze Ambassa-
dors wel overlaten. 
 
Zij optreden op in de volgende bezetting: 
- Dirk Tober – piano en vocals 
- Peter Bakker – slagwerk 
- Peter Kleuters – banjo 
- Klaas Eijgelaar – sousafoon 
- Jan Rottiné – cornet 
- Rien Brus – saxen 
- Jaap Nieweg – saxen 

 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief november 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 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 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. 
 

 
 

 


