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Geen jazz in de vakantie? 
In elk geval niet bij Jazz Club Hengelo om-
dat natuurlijk veel van onze bezoekers, 
evenals wij, met vakantie gaan of zijn. Maar 
verstoken van life Jazzmuziek hoeft u niet 
te zijn. Wat te denken van het komende Big 
Bandfestival op een buitenpodium vóór 
Brasserie So Nice, op 1ste Pinksterdag 4 juni 
as. Dan treden voor u vier prima amateur 
Jazz Big Bands op in een doorlopend pro-
gramma. Ultiem hoogtepunt deze zomer: 
het North Sea Jazzfestival van 9 t/m 11 juli 
as. in Ahoy Rotterdam, met tal van optre-
dens voor elk wat wils. 
 
Voor een gezellige middag goede jazz 

moet u bij Jazz Club Hengelo zijn! 

 
 
 

 

Overige concerten 2017 
 
Afgelopen 5 maart genoten weer velen van 
prima vertolkte, bekende en minder be-
kende Jazz-standards van het Leoville Jazz-
orkest, waarbij de aanstekelijke swing en-
kele aanwezigen de “voetjes van de vloer” 
deed lichten. 
Het komende concert is alweer het laatste 
in deze voorjaarsreeks en vindt plaats op:  
 
• Zondag 7 mei:  

Rehana Begum Quartet 
Zie hiernaast 

 
In de maanden juni, juli en augustus - de 
vakantiemaanden - worden geen optre-
dens van de Jazz Club Hengelo georgani-
seerd. 
We hopen de Jazzliefhebbers weer terug te 
zien in komend najaar en wel op: 
• Zondag, 3 september 2017 
• Zondag, 1 oktober 2017 

• Zondag, 5 november 2017 
 
Dan wachten u weer interessante optre-
dens waarvan de informatie te lezen valt in 
op onze website en komende Nieuwsbrief. 

 

Jazz Club Hengelo 
wenst u een goede vakantie toe! 

 

2017 

Zondag 7 mei 
 

Rehana Begum Quartet 

 
De “leading lady” van dit kwartet, zangeres 
Rehana Begum is een enthousiaste, all-
round zangeres begiftigt met een soepele 
stem. Begeleid door haar even ervaren 
bandleden brengt de band een programma 
van bruisende swing, pittige latin jazz, ro-
mantische ballads en zwoele bossanova’s 
Dat hun muziek bij het publiek in de smaak 
valt blijkt uit de overvolle agenda van optre-
dens in het gehele land. We zijn blij dat we 
band hebben kunnen strikken. 
Naast Rehana omvat het RH Quartet de 
volgende musici: 
• Pianist Paul van den Belt 
• Contrabassist Lenny Fleer 
• Drummer Peter de Heer 
Evenals de vocalist maken deze mannen 
deel uit van andere formaties, waardoor ze 
thuis zijn in vele muziekstijlen. 

 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief mei 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. 

 

 
 

 


