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Welke bands in de Jazzclub? 

 
Daar krijgen we nog weleens vragen over. 
In overeenstemming met onze doelstelling 
(z.o.z.) zijn dat de betere amateur orkes-
ten en soms (semi) professionele muziek-
gezelschappen. Uiteraard speelt daarbij de 
voorkeur van onze bezoekers een belang-
rijke rol, maar ook streven we naar een 
variatie van muzieksoorten en stijlen. Po-
pulariteit van een band leidt niet altijd tot 
onze keuze, wel de kwaliteit van musice-
ren. En, last-but-not-least, spelen natuur-
lijk ook de centen een rol. Het is maar dat 
u het weet. 

 

 
Voorjaarseizoen 2016 

 
Dit voorjaar verschijnen nog enkele inte-
ressante jazzbands op het podium van 
Jazzclub Hengelo die u niet wil missen: 
 
- 20 maart 2016: Cotton Town Jazz Band 
Zie hiernaast. 
 
Let op! Dit is de 3e zondag van de maand, 
omdat Pasen op de reguliere 4e zondag 
valt. 
 
- 24 april 2016: Carmen Gomez Inc. 
Een jazz vocaliste pur sang met haar bege-
leidend trio komt weer bij ons langs met 
een gloednieuw jazz repertoire met veel 
eigen werk. 
 
- 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. 
 
Dus trouwe bezoekers, neemt andere jazz-
liefhebbers mee en zegt dat u plezier hebt 
beleefd aan de muziek en de sfeer in  
Hengelo’s eerste en enige jazzclub! Die 
mag toch niet verdwijnen? 
 

 

Zondag 20 maart 
 

Cotton Town Jazzband (CTJB) 
 
Merkwaardig maar waar, nog nooit heeft 
deze gerenommeerde jazzband op het po-
dium van Jazzclub Hengelo gestaan terwijl 
de band wel uit deze regio afkomstig is. 
Maar JCH bestaat dan ook “maar” zo’n 
kleine 20 jaar, terwijl de CTJB al bijna 3x 
20 jaar furore maakt. Een heel muzikaal 
leven is aan deze band voorbijgetrokken 
waaraan vele bekende musici deel hebben 
gehad. In de loop der jaren is naast de 
traditionele dixielandmuziek steeds gezocht 
naar vernieuwende stijlelementen, o.a. uit 
het Engelse jazzrepertoire. Reden waarom 
de CTJB tot op de dag van vandaag blijft 
boeien. Anno 2016 speelt de CTJB in de 
volgende bezetting: 

 Harry Schwankhuizen – trompet 
 Gerard Koopman – klarinet, saxen, zang 
 Gerd Pol – trombone 
 Ewoud Huizing – contrabas 
 Roel van Asselt – banjo, gitaar, zang 
 Kees Brinkerink – slagwerk 

 
 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief maart 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 bieden aan veelbelo-
vende 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 jazzformaties, 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. 
 

 

 


