
Zondag 22 mei 
 

Jazz ma non troppo 
 
Omdat dit sextet zich deze naam heeft 
aangemeten kunt u verwachten dat er 
swingende jazzmuziek wordt gebracht 
maar niet uitsluitend jazz. Want naast be-
kende en minder bekende jazz “standards” 
biedt het repertoire ruimte voor o.a. latin, 
pop en Franse chansons. Kortom een 
breed repertoire, niet alleen toegankelijk 
voor “jazzfreaks”. 
Jazz ma non troppo speelt in de volgende 
bezetting: 
- Tonny Nijland: zang, 
- André Bomers: elektronische piano, 
- Bart Eugelink: klarinet, 
- Ari Blankestijn: saxofoon, accordeon, 
- Harm Braam: elektronische contrabas, 
- Willem Klaaskate: slagwerk. 
Laat u verrassen door dit ingespeelde col-
lectief ervaren musici! 
 
Attentie: Dit optreden vindt plaats in de 
Grolsch foyer van het Rabotheater. 

 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 
Jazzclubconcerten naar de 

 eerste zondag van de maand! 
 

Met ingang van komend najaar en in over-
leg met de uitbater van Brasserie So Nice 
heeft het jazzclubbestuur besloten de data 
van de reguliere concerten te verschuiven 
naar de eerste zondag van de maand. Ook 
het gegeven dat de koopzondagen in Hen-
gelo, vaak op de vierde zondag van de 
maand, samenvallen met onze concertdata 
heeft meegespeeld in de besluitvorming. 
Derhalve vindt het eerste concert in het 
najaar plaats op 4 september a.s. 
 
 
 

 

 
Einde voorjaarseizoen 2016 

 
Na een prima optreden van Carmen Gomez 
en haar band in april jl. zijn we alweer toe 
aan het laatste concert van dit voorjaar 
met de band Jazz ma non troppo (zie 
hiernaast). 
 
Nieuwe concertdata in het najaar: 
 
Als hiernaast vermeld vinden optredens in 
het vervolg plaats op de eerste zondag 
van de maand. 
Reserveert u a.u.b. de volgende data al-
vast in uw agenda: 

 Zondag 4 september 2016 
 Zondag 2 oktober 2016 
 Zondag 6 november 2016 

En zoals gewoonlijk beginnend om 16.00 
uur. Bijzonderheden van de optredende 
bands treft u aan in de volgende nieuws-
brief en t.z.t op de website. 
We hopen dat de nieuwe concertdata u er 
niet van zullen weerhouden Jazz Club Hen-
gelo te bezoeken. Voor liefhebbers van 
jazz altijd de moeite waard! 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief mei 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. 

 
 


