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Jazz Club Hengelo 20 jaar! 
 
“Time flies when you have fun!”. Als je 
plezier hebt vliegt de tijd voorbij. Want het 
is deze maand al 20 jaar geleden dat enkele 
jazzliefhebbers in Hengelo de koppen bij el-
kaar staken omdat ze vonden dat er veel te 
weinig jazzmuziek ten gehore werd ge-
bracht in de metaalstad. Zodoende werd 
Jazz Club Hengelo geboren, formeel onder 
de naam Stichting Jazz Platform Hengelo. 
Nu 20 jaar later hebben heel wat jazzorkes-
ten op ons podium hun repertoire ten ge-
hore gebracht.  En met een grote verschei-
denheid aan jazzmuziek hebben zij ons veel 
plezier gebracht. 

 

Voor een 
gezellige middag 

 
goede jazz 

 
moet u bij 

 Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 
 

 

Uitstel, geen afstel 

Als je al zolang bestaat als Jazz Club Hengelo 

moet het onvermijdelijk een keer gebeuren: Een 
geboekte band zegt af, d.w.z. op geplande da-

tum. Want de band Jazzterdays die ons op 4 fe-
bruari jl. zou vergasten met een optreden moest 

door onverwachte omstandigheden verstek la-

ten gaan. Gelukkig was dit gezelschap in staat 
het optreden te verschuiven en wel naar 25 fe-

bruari as. Dus daarom nogmaals aangekondigd:  

Zondag 25 februari 2018  
Jazzterdays: 
Zie nog een keer de februari nieuwsbrief. 

Daardoor zijn er nu eenmalig twee jazz concer-

ten na elkaar. Voor jazzliefhebbers geen ramp, 
dachten we zo. 

Zondag 4 maart 2018  
Farmhouse Jazz & BluesBand: 
Zie info hiernaast. 

Zondag 1 april 2018 
The Uppertunes: 
Een kwintet jonge, professionele musici speelt 

een mix van o.m. moderne jazz, funk, fusion en 
latin. Ze genieten inmiddels landelijke bekend-

heid op radio en jazz podia. 

Zondag 6 mei 2018 
Jay Jay’s Border Jazzmen: 
Reprise van een heerlijk swingende traditionele 
Engelse stijl jazzband. 

2018 

Zondag 4 maart 2018 
 

Farmhouse jazz & blues band 

 

Een band met en lange historie en dus met 
musici die een dito muzikaal leven achter de 
rug hebben met veel ervaring.  Een muziek-
stijl à la de sound van Chris Barber en New 
Orleans jazz. Voeg daarbij de blues en de 
blues rock die ook op het repertoire staan 
en dat alles staat garant voor een heerlijk 
swingend optreden. Ook in binnen- en bui-
tenland in trek, getuige de drukke concert-
agenda van dit gezelschap. We zijn blij dat 
we ze voor u hebben kunnen boeken. 
De Farmhouse Jazz & Bluesband speelt in 
de volgende bezetting: 
• Michael Muller – trompet, zang 
• Michiel Pos – saxen, gitaar, zang 
• Hans van Wermeskerken – trombone, 

zang 
• Gerard Tavenier – banjo, gitaar 
• Carla Tavenier Kok – contrabas 
• Cees Heegstra – drums 
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Nieuwsbrief maart 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. 

 

 
 

 


