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Keuze van optredende bands 
 

Die keuze komt tot stand met in het achter-
hoofd natuurlijk de belangstelling van onze 
reguliere bezoekers voor bepaalde muziek-
stijlen. Maar zoveel bezoekers, zoveel sma-
ken. Toch kan wel gesproken worden van 
een “grootste gemene deler” die wijst op 
een voorliefde voor oude stijl jazzmuziek.  
Voor anders georiënteerde liefhebbers zoe-

ken we naar goed ingespeelde bands met 
een “swingend” jazz repertoire.  Onze in-
schatting is dat we u niet behoeven te ver-
rassen met moderne vormen als fusion jazz 
en “free” jazz. 
 
Voor een gezellige middag goede jazz 

moet u bij Jazz Club Hengelo zijn! 

 
 
 

 

Voorjaar concerten 2017 
 

Afgelopen 5 maart in een goed gevulde 
jazzclub trakteerde de Storyville Jassband 
onze bezoekers op prima Oude Stijl jazzmu-
ziek. Op onderhoudende wijze gepresen-
teerd en met humor gelardeerd. 
 
Jammer dat we geen grote dansvloer tot 
onze beschikking hebben, want ook het 
LEOVILLE Jazz Orkest, dat komend concert 
zal verzorgen, heeft een zeer “dansbaar” re-
pertoire. 
U kunt er zelf getuige van zijn en wel op: 
• Zondag 2 april: 

LEOVILLE Jazz Orkest: Zie hiernaast 
 
• 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, roman-
tische ballads en zwoele bossanova's. 

 
Nb. In de maanden juni, juli en augustus - 
de vakantiemaanden – worden er geen op-
tredens door de Jazz Club Hengelo georga-
niseerd. 

Zondag 2 april 
 

LEOVILLE Jazz Orkest 
 

Afkomstig uit de Friese hoofdstad Leeuwar-
den, dat kunt wel u afleiden uit de naam van 
dit orkest. Oorspronkelijk als dixieland band 
gestart, heeft het LEOVILLE Jazz Orkest zich 
omgevormd tot een allround ensemble. 
Uitgerust met een stevige ritmesectie 
brengt het orkest een gevarieerd muzikaal 
repertoire: swingende Amerikaanse jazz 
van vóór, tijdens en na WO II, blues, ballads 
en o.a. Latin jazz nummers. En laat u ver-
rassen door de zangeres die sommige 
“evergreens” voorzien heeft van een Friese 
tekst.  
LEOVILLE treedt voor u op in de volgende 
bezetting: 
• Monique Masé – zang 
• Jemke Visser (leider) – trompet, bügel 
• Hans Ritman – saxofoons 

• Haaije Jorritsma – trombone 
• Lieuwe Koster – begeleidingsgitaar 
• Johan Doornenbal – sologitaar 
• Gerard van Dijk – contrabas, basgitaar 
• Jill Drent – slagwerk 
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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. 

 

 
 

 


