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Reclame voor onze concerten 

 
Jazzconcerten van Jazz Club Hengelo vindt 
u, behalve in onze Nieuwsbrief, aangekon-
digd in de cultuurrubrieken van dagblad 
TC/Tubantia, de Weekendkrant en op 
raambiljetten bij het Rabotheater, Brasserie 
So Nice en enkele zaken in de Hengelose 
binnenstad. Nu kan de jazzclubreclame ma-
ken wat ze wil, maar niets is zo effectief als 
mond-op-mond reclame van onze tevreden 
bezoekers. Dus een appel aan deze jazzlief-
hebbers, zegt het voort: 
 
Voor een gezellige middag goede jazz 

moet u bij Jazz Club Hengelo zijn! 
 
 
 

 

Voorjaar concerten 2017 
 
Een goed gevulde jazz club luisterde 5 fe-
bruari jl. naar boeiende jazz muziek van de 
“Jazz at the Top Tribute Band met een 
keur aan ijzersterke, traditionele Ameri-
kaanse jazz nummers. 
Meer interessante muzikale optredens kunt 
u nog verwachten op: 
• Zondag 5 maart: 

Storyville Jassband: Zie hiernaast 

• Zondag 2 april: 
Leoville Jazzband brengt een gevari-
eerd muzikaal repertoire van swin-
gende main stream jazz, blues, ballads 
en latin jazz. 

• Zondag 7 mei:  
Rehana Begum Quartet, het kwartet 
(inclusief haar zelf) van een allround 
zangeres met een programma van brui-
sende swing, pittige latin jazz, romanti-
sche ballads en zwoele bossanova's. 

 
Nb. In de maanden juni, juli en augustus - 
de vakantiemaanden - worden geen optre-
dens van de Jazz Club Hengelo georgani-
seerd. 

Zondag 5 maart 
 

Storyville Jassband 
 
Laat u niet misleiden door de alternatieve 
naam: de Storyville Jassband brengt u deze 
middag onvervalste traditionele Oude Stijl-
en New Orleans Revival Jazz, overgoten met 
een “Engels sausje”. Wellicht daarom staat 
er een opvallend aantal optredens in Enge-
land op hun conto. Maar ook op andere po-
dia timmert deze band sedert 1959 swin-
gend aan de weg. Maar liefst 11 Cd’s heeft 
deze band tot op heden geproduceerd.  
 
De Storyville Jassband bestaat uit de vol-
gende enthousiaste en ervaren musici: 

• Peter Dobbe – trombone, gitaar, zang 
• Henk van de Ven – klarinet 
• Michel Muller – trompet, zang 
• Henk van Mulligen – banjo 
• Hein van Rooyen – contrabas 
• Berry Schuuring – drums 
 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief maart 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. 

 

 
 

 


