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Jazzclub seizoenkaarten 

 
Ook in februari worden door ons weer sei-
zoenkaarten uitgegeven. Daarmee bent u 
verzekerd van gezellige zondagmiddagen 
goede jazz gedurende het hele jaar. En…. u 
verleent tevens uw steun aan Jazz Club 
Hengelo! Hoe meer kaarthouders, hoe 
meer het bestuur voor u nog meer van deze 
mooie zondagmiddagen kan organiseren! 
Lees meer hierover op de achterkant van 
deze Nieuwsbrief.  
Maar ook de niet-kaarthouders zijn natuur-
lijk (!) van harte welkom.  
Voor een oergezellige zondagmiddag goede 
jazz moet u bij Jazz Club Hengelo zijn! 
 
 

 

 
Te verwachten concerten 2017 

 
Het optreden van de band “In the Millers 
Mood” in januari jl. bleek een overweldi-
gend succes, gezien de reacties van de in 
groten getale opgekomen bezoekers.  
Ongetwijfeld boeiende muzikale optredens 
kunt u nog verwachten op: 
 

 Zondag 5 februari:  
Zie hiernaast 

 
 Zondag 5 maart: 

Storyville Jassband (geen tikfout) met 
traditionele oude stijl- en New Orleans 
revival jazz overgoten met een Engels 
sausje. 

 

 Zondag 2 april: 
Leoville Jazz band brengt een gevarieerd 
muzikaal repertoire van swingende main 
stream jazz, blues, ballads en latin jazz. 

 
 Zondag 7 mei: Nog in behandeling. 

 

 

Zondag 5 februari 
 

Jazz at the Top Tribute band 
 
Een eerbetoon aan de Amerikaanse traditi-
onele jazz, zoals o.a. Benny Goodman,  
Lional Hampton en Duke Ellington dat voor 
het voetlicht brachten. Dat is het muzikale 
streven van de Jazz at the Top Tribute 
band. Een formatie enthousiaste en ervaren 
musici die ook in andere bands nog actief 
zijn. 
Deze middag zult u ijzersterke evergreens 
voorbij horen komen van bovengenoemde 
jazzcoryfeeën, alsmede ook van Earl Bostic 
(o.a. the Nighttrain en Flamingo). 
 
De Jazz at the Top Tributeband treedt op in 
de volgende samenstelling: 

 Erwin Schoen – klarinet, altsax 
 Joost Hassing – vibrafoon 
 Pim Hogervorst – piano 
 Eric Heijnsdijk – contrabas 
 Pim Toscani – slagwerk 
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Nieuwsbrief februari 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 the-
atercafé dat niet alleen geschikt is voor optredens van uiteenlo-
pende 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 jazzclubmid-
dag voor u klaar bij de kassa. 
 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 

 

 
 

 


