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Terugblik op jazz jaar 2017 
 
Gepoogd is een gevarieerd jazzprogramma 
te bieden, met goede bands die verschil-
lende stijlen hebben geboden. Hoe onze 
bezoekers die hebben ervaren zouden we 
echter graag van hen willen horen! Een kort 
bericht via onze website is voldoende. Jazz 
Club Hengelo heeft een trouwe schare be-
zoekers, maar hun aantal zien we graag 
toenemen. Met name de wat jongere jazz-
liefhebbers zouden we willen verwelkomen.  
Dat garandeert ook het voortbestaan van 
de Jazzclub. En van de laatstgenoemde ca-
tegorie mogelijke bezoekers zouden we ook 
heel graag willen vernemen wat ze van een 
Jazzclub in Hengelo verwachten wat het 
muziekaanbod betreft. 
 
 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij 

 Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

 

Programma voorjaar 2018 
 
Onder de kerstboom kunt u zich alvast ver-
heugen op het veelbelovende programma 
van Jazz Club Hengelo voor het volgende 
voorjaar. Een gevarieerd aanbod van goede 
jazzorkesten, “voor elk wat wils”. Op ons 
podium zullen ze verschijnen op: 
 

Zondag 7 januari 2018. 
Jazz trio Pieter Bas: Zie hiernaast 
 

Zondag 4 februari 2018 
Jazzterdays: Zes ervaren muzikanten uit het 

Groningse brengen een gevarieerd programma 

van jazz, pop, bossanova en zelfs wals musette. 
Zondag 4 maart 2018 

Farmhouse jazz & blues band: Vertolkers 
van de klassieke dixieland jazzmuziek, met uit-

stapjes naar blues en rock. Optredens in binnen-

en buitenland. 
Zondag 1 april 2018 

The Uppertunes: Een kwintet jonge, professi-
onele musici spelen een mix van o.m. moderne 

jazz, funk, fusion en latin. Ze genieten inmiddels 
landelijke bekendheid op radio en jazzpodia 

Zondag 6 mei 2018 

Jay Jay’s Border Jazzmen: 
Reprise van een heerlijk swingende traditionele 

Engelse stijl jazzband. 
 

Jazz Club Hengelo 
wenst u goede feestdagen toe! 

2018 

Zondag 07 januari 2018 
 

Jazztrio Pieter Bas 

 
Na de hectische dagen van de jaarwisseling 
biedt de jazzclub u een relaxed muzikaal be-
gin met het optreden van jazz trio Pieter 
Bas. Een talentvolle jazzvocalist met een 
fantastische stem die jazz standards op ge-
heel eigen wijze interpreteert en laat horen. 
Begeleid door twee uiterst kundige muzikale 
kompanen is een optreden van dit trio een 
verrassend muzikaal avontuur. Waarbij het 
speelplezier ervan af springt. 
Hun volle agenda getuigt van een groeiende 
landelijke bekendheid. Daarom zijn we ver-
heugd op ons podium de volgende leden 
van dit trio te kunnen verwelkomen: 
 
• Pieter Bas – Vocals 
• Arjen van El – Saxofoons 
• Dennis Maks – Gitaar 
 

Laat dit speciale muzikale optreden niet aan 
u voorbijgaan! 

 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief januari 2018  

 
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. 

 

 
 

 


