
Zondag 4 september 
 

Riverboat Jazzband 
 
Wat een toepasselijke naam voor een orkest 
dat al in 1956 werd opgericht aan de boor-
den van de IJssel, met als thuisbasis Deven-
ter! De Riverboat Jazzband behoort tot de 
langst bestaande oude stijl orkesten van Eu-
ropa maar is “still going strong” en bruist 
nog als vanouds.  
Het orkest staat garant voor sterk swin-
gende oude stijl jazzmuziek, geput uit een 
breed repertoire bekende jazz arrangemen-
ten. 
De band bestaat uit de volgende leden met 
een vracht aan muzikale ervaring opgedaan 
in diverse andere jazz formaties: 
 Louis Bink – trompet en zang 
 Bert Kroon (leider) – klarinet 
 Gerrit Boschloo – trombone 
 Jan de Bont – gitaar en banjo 
 Rob Stadhouder – contrabas 
 Ray Aubrey – drums 

 

 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 
Jazzclub concerten naar eerste 

zondag van de maand! 
 

Als eerder medegedeeld zullen dit najaar de 
reguliere concerten van Jazz Club Hengelo 
verschuiven naar de eerste zondag van 
de maand. Wel natuurlijk op het ver-
trouwde podium van het theatercafé Bras-
serie So Nice. 
We hopen dat dit een stimulans zal zijn 
onze concerten vaker te bezoeken. 
En nodigt u eens familie, vrienden en be-
kenden mee uit om de feestvreugde nog 

eens meer te vergroten! 

 
Jazz concerten in het najaar 2016 
 
 Zondag 4 september 2016: 

Riverboat Jazzband 

Zie de beschrijving hiernaast. 

 
 Zondag 2 oktober 2016: 

Jazz combo 5on2 
De reprise van een al eerder op ons po-
dium verschenen regionale jazzformatie. 
Prima vertolkers van moderne “main-
stream” jazz, dit jazzcombo. 

 
 Zondag 6 november 2016: 

Fusca 
Voor het eerst in de jazzclub opwindende 
Braziliaanse popmuziek met jazzinvloeden 
gebracht door dit kwintet enthousiaste mu-
zikanten, inclusief een prima Braziliaans zin-
gende vocaliste. 

 
In december zijn er geen concerten meer 
gepland in verband met de feestdagen. 

 
We hopen dat niet alleen de trouwe bezoe-
kers van Jazz Club Hengelo ons zullen be-
zoeken, maar hopen ook nieuwe liefhebbers 
van jazz in Hengelo en omstreken aan te 
treffen. 

 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief september 2016  
 

voor liefhebbers van jazz  

  
 

 

Jazzclub Hengelo, is alweer bijna twintig jaar geleden opgericht 
en nog steeds enthousiast bezig om de jazzmuziek in Hengelo 
te stimuleren en een podium te bieden aan veelbelovende ama-
teur- en (semi-)professionele jazzmusici uit de regio of daarbui-
ten. 
Daartoe organiseert Jazzclub Hengelo iedere eerste zondag van 
de maand (let op! NIEUW!) jazzoptredens in het Rabotheater 
Hengelo (Ov) waar gebruik gemaakt wordt van de Brasserie 
So Nice. Een theatercafé dat niet alleen geschikt is voor optre-
dens 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 Over-
ijssel 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. 

 


