Zondag 8 januari
Tribute to the Millers
Een ode aan de muziek van het legendarische naoorlogse orkest van de Millers – u
weet wel met leider/gitarist Ab de Molenaar
en vocalisten als Sanny Day en Eddy Doorenbos. Ten gehore gebracht door het
Henk Bleumink combo, voor deze speciale gelegenheid aangepast om de unieke
Millers sound zo authentiek mogelijk te benaderen. De bandleden hebben zich terdege voorbereid om het, door geen enkele
band meer gespeelde, Millersrepertoire opnieuw te laten klinken.
Op ons podium treft u daarbij aan:
 Henk Bleumink – gitaar en zang
 Tonny Nijland – zang
 Sietze de Leeuw – fluit en saxen
 Hans Kerkhoff – vibrafoon
 Hajé Nordbeck – piano
 Ewoud Huizing – contrabas
 Norbert Umme – slagwerk

Jazzclub seizoenkaarten

Te verwachten concerten 2017

In januari worden door ons weer seizoenkaarten uitgegeven (geldig voor de optredens van januari t/m mei en september t/m
november 2017; zie op de andere kant hoe
deze te verkrijgen is).
Dan start Jazz Club Hengelo een interessant
programma dat uw kaart meer dan waard
zal zijn. Maar ook niet-kaarthouders zijn natuurlijk altijd weer van harte welkom.
Voor een gezellige middag goede jazz moet
u bij Jazz Club Hengelo zijn!

Jazz Club Hengelo organiseert de komende
eerste helft van 2017 de volgende optredens:
 Zondag 8 januari*:
Henk Bleumink combo (zie hiernaast)
 Zondag 5 februari:
Jazz at the Top Tribute band presenteert
een keur van bekende traditionele Amerikaanse jazz nummers.
 Zondag 5 maart:
Storyville Jassband met traditionele oude
stijl-en New Orleans revival jazz overgoten
met een Engels sausje.
 Zondag 2 april:
Leoville Jazzorkest brengt een gevarieerd
muzikaal repertoire van swingende main
stream jazz, blues, ballads en latin jazz.
 Zondag 7 mei:
In behandeling

Voor meer info:

www.jazzclubhengelo.nl
sponsor websitebeheer:
* Let op: Dit optreden vindt bij uitzondering plaats op de 2e zondag van de maand
i.v.m. nieuwjaarsdag op 01 januari.

Nieuwsbrief januari 2017
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 verschaffen aan veelbelovende
amateur- en (semi-)professionele jazzmusici uit de regio of
daarbuiten.
Daartoe organiseert Jazzclub Hengelo iedere eerste zondag van
de maand jazzoptredens in het Rabotheater Hengelo (Ov)
waar gebruik gemaakt wordt van 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 2017 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 kaart ligt dan de eerstvolgende jazzclubmiddag voor u klaar bij de kassa.

Alle concerten beginnen om 16.00 uur.

