
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

Jazzbands bij JCH 
 
Jazz is een container begrip waaronder vele 
soorten en stijlen zijn inbegrepen. Evenzo 
is het aantal jazzbands, van amateurs tot 
professional, legio. Onze keuze daaruit 
wordt medebepaald door het repertoire en 
de kwaliteit van een band. Maar voor een 
niet onbelangrijk deel ook door de smaak 
van onze bezoekers. Veelal behoort die tot 
een wat oudere bezoeker en daar is niets 
mis mee. Maar de jazzclub wil er ook zijn 
voor de wat jongere jazzliefhebber. Reden 
waarom we langzaam toewerken naar 
keuze voor een programma wat daar ook 
op aansluit. Te beginnen op 1 april a.s. 
(Geen grap: zie programma voorjaar 2018) 
 

 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij 

 Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 
 

 

Programma voorjaar 2018 
 
De kop is er weer af met een prima optre-
den van jazz vocalist Pieter Bas en muzikale 
kompanen op 7 januari jl. Wegblijvers heb-
ben wat gemist, maar krijgen nog meerdere 
herkansingen, als eerste op 4 februari a.s. 
zoals hieronder nogmaals weergegeven: 
Zondag 4 februari 2018  
Jazzterdays:  
Zie de info hiernaast 
 
Daarna volgen nog: 
Zondag 4 maart 2018  
Farmhouse jazz & blues band:  
Vertolkers van de klassieke dixieland jazz-
muziek, met uitstapjes naar blues en rock. 
Optredens in binnen-en buitenland. 
 
Zondag 1 april 2018 
The Uppertunes: 
Een kwintet jonge, professionele musici 
spelen een mix van o.m. moderne jazz, 
funk, fusion en latin. Ze genieten inmiddels 
landelijke bekendheid op radio en jazz podia 
 
Zondag 6 mei 2018 
Jay Jay’s Border Jazzmen: 
Reprise van een heerlijk swingende traditi-
onele Engelse stijl jazzband. 

2018 

Zondag 25 februari 2018 
Nb. Aangepaste datum! 

 

Jazzterdays 

Hun passie voor muziek en jazzmuziek in 
het bijzonder bracht 6 ervaren muzikanten 
uit het Groningse bij elkaar onder de naam 
Jazzterdays. Hun verschil in muzikale ach-
tergrond en dito vaardigheid komt wellicht 
nog het beste tot uiting in de instrumentele 
bezetting van de band. Dat laat een gevari-
eerd repertoire toe, van swingende jazz, 
blues, bossa nova, pop tot wals-musette. En 
niet te vergeten vocale jazzsongs, ook in 
Gronings dialect of Maleis! 
Jazzterdays bewijst daarmee tot de betere 
amateur jazzorkesten te behoren. Een 
hecht collectief gevormd door: 
• Yvonnen Stoppels: zang 
• Henk Puister: accordeon 
• Tjark Kuiper: basgitaar 
• Willem Stoppels: drums 
• Wim Sleeboom: gitaar en zang 
• Don Hofstee: gitaar en viool 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief februari 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. 

 

 
 

 


