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Laatste seizoenshelft? 

 
Het is toch niet denkbaar dat Jazz Club 
Hengelo aan zijn laatste seizoenshelft be-
zig is? 
Wat kunt u eraan doen? Massaal onze 
concerten bezoeken en verder vertellen 
hoe leuk u het vond. Dan zal het bestuur 
haar uiterste best doen dat gevaar af te 
wenden. 

Bestuurswisseling 
Door vertrek van penningmeester Maggy 
Polko heeft medeoprichter Leo Kruk zijn 
bestuurstaken weer opgevat en zal haar 
functie overnemen. Daartoe in de gele-
genheid gesteld door zijn verbeterde ge-
zondheidstoestand. 
 
 

 

 
Voorjaarseizoen 2016 

 
Jazz Club Hengelo brengt in voorjaar 2016 
weer een interessant jazzprogramma met 
de volgende optredende bands: 
 
- 24 januari 2016: Yezz that’s swing! 
Zie aankondiging hiernaast. 
 
- 28 februari 2016: Original Hot Dogs 
Wegens veel succes eerder in onze club 
een reprise van deze alom bekende oude 
stijl jazzband. 
 
- 20 maart 2016: Cotton Town Jazz Band 
Al sedert de jaren zestig een begrip in de 
regio, deze allround dixieland/oude stijl 
jazz formatie. Nu eindelijk op ons podium! 
 
- 24 april 2016: Nog in behandeling 
Let op! Dit de 3e zondag, omdat Pasen op 
de reguliere 4e zondag valt. 
 
- 22 mei 2016: Jazz ma non troppo 
 
Veel bekende en minder bekende jazz 
standards, maar niet uitsluitend jazz. Dat is 
wat de naam van dit muziekgezelschap wil 
zeggen. Laat u verrassen door deze band. 
 
Trouwe bezoekers, neemt andere jazzlief-
hebbers mee en laat hen de gezellige sfeer 
proeven van Hengelo’s eerste en enige 
jazzclub! Die mag toch niet verdwijnen? 
 
 
 
 

Zondag 24 januari 
 

Yezz That’s Swing 
 
Dit regionaal bekende jazz combo behoeft 
eigenlijk geen nadere omschrijving, want al 
twee keer eerder stonden ze in deze sa-
menstelling op ons podium. De muzikaal 
door de wol geverfde mannen van Yezz 
That’s Swing zullen de naam van de band 
eer aan doen met een gevarieerd pro-
gramma van jazzmuziek in swingstijl, maar 
andere stijlen komen ook aan bod. 
Ongetwijfeld zult u genieten van een puik 
stuk muziek, enthousiast gebracht door de 
volgende allround musici: 
- Lex Lubbers: saxen, klarinet, piano, zang 
- Koos Greven: gitaar, banjo, zang 
- Anton Stukker: contrabas 
- Jan ter Maat sr.: slagwerk 
 
Een optreden om niet te missen! 

 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief januari 2016  
 

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. 
 

 
 

 


