
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

Jazzhistorie bij JCH en elders 

Het archief op onze website biedt een aar-
dig inkijkje in de vele jazzbands die in het 
verleden op het JCH-podium hebben ge-
staan. Hier vindt u bijvoorbeeld informatie 
over de opgetreden musici, al onze nieuws-
brieven en artikelen in de pers van de mu-
sici die in onze club actief waren. 
Wie zich breder wil oriënteren op alles wat 
met jazz te maken heeft, moet voor de aar-
digheid eens kijken op de website van het 
Nederlands Jazz Archief (gevestigd in Am-
sterdam www.jazzarchief.nl) waarin een 
keur van de Nederlandse jazzmusici is te 
vinden. En helemaal mooi treft u op de 
“jazzhelden” site (www.jazzhelden.nl) 100 
jazzportretten aan met ruim 50 uur aan 
uniek videomateriaal, gefilmde portretten 
van jazzmusici. Beslist de moeite waard om 
te bekijken! 
 

Voor een  
gezellige middag 

goede jazz moet u bij  
Jazz Club Hengelo 

zijn! 

 

2017-2018 

Laatste en eerste concert 
Op 1 oktober jl. was het een ouderwetse 
“volle bak” in de Brasserie met een onder-
houdend optreden van Dokter, Jazz & Co 
voor een enthousiast publiek. 
Waarmee werd aangetoond dat er zeker 
nog belangstelling bestaat voor jazz in Hen-
gelo. In de maand november vindt het laat-
ste optreden plaats van 2017 
 
• Zondag 05 november:  

Romantic Warriors Combo 
Zie hiernaast 
 

Zoals gewoonlijk vindt er geen optreden 
plaats in de maand december. 
We zien u na deze komende “feestmaand” 
graag terug op zondag 7 januari 2018. 
Dan zal voor u de begenadigde jazz vocalist 
Pieter Bas optreden met zijn muzikale be-
geleiders. 
Meer info over het volgende voorjaars-sei-
zoen vindt u in de december nieuwsbrief en 
op onze site. 
 

 

Zondag 5 november 2017 
 

Romantic Warriors 

 

Als u het nog niet wist dan kan jazz ook 
worden uitgevoerd met een “romanti-
sche inslag”. Maar niet alles is zoetge-
vooisd, want dit kwintet begaafde mu-
sici brengt mainstream jazz zoals het 
moet klinken. Inclusief jazz standards 
met creatieve improvisaties, latin jazz en 
ballads. Met de vocale inbreng van een 
jazzy-klinkende zangeres. Overtuig uzelf 
deze middag en luister en kijk naar de 
volgende “romantische strijders”: 
Bezetting:  

• Marcia Weel – vocals 

• Ronald Weel – gitaar 
• Daniël Gueli – contrabas 
• Gerard Asselman – drums 
 

 

 
 

http://www.jazzclubhengelo.nl/
http://www.jazzarchief.nl/
http://www.jazzhelden.nl/


Nieuwsbrief november 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 Schouwburg Hengelo (Ov) waar 
gebruik gemaakt wordt van Brasserie So Nice. Een theater-
café 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 € 55,-.  Te verkrijgen bij de kassa 
of over te maken op rek.nr. NL80 SNSB 0962123870 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. 

 

 
 

 


