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sponsor websitebeheer: 

 

Jazz voor elk wat wils 
 
Zoveel mensen zoveel smaken. Maar over 
smaak valt niet te twisten en dat geldt met 
name voor muziek. Waar de ene alleen 
maar dixielandmuziek wil horen, hoort een 
ander liever Latin of Blues. Jazz Club Hen-
gelo (JCH) wil zoveel mogelijk tegemoetko-
men aan het scala van smaken van onze 
bezoekers. En een rechtgeaarde jazzmu-
ziekliefhebber ontdekt bij elke muzieksoort 
en stijl wel boeiende aspecten.  
Door variatie in de programmering stellen 
we diverse bands in de gelegenheid op ons 
podium hun kunsten te vertonen. Een be-
langrijke doelstelling van JCH. We hopen 
dat u uw waardering laat blijken door veel-
vuldig deze zondagmiddagen te bezoeken. 
 
 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

 

Jazz voor elk wat wils 
 
Voor goede jazz duurt het najaar van Jazz 
Club Hengelo eigenlijk te kort. Maar geluk-
kig hebben we nog het laatste concert dat 
plaatsvindt op: 
• Zondag 04 november 2018 

Dan treedt voor u op het 
Roseland Quartet 
Zie de info hiernaast. 

 
De Jazzclub is alweer druk bezig een boei-
end, muzikaal programma voor volgend 
voorjaar 2019 samen te stellen.  
Op 07 januari bijt het Henk Bleumink 
kwartet het spits af. En staat op het pro-
gramma onder meer de Sunny Side Jazz 
Band met stemmingverhogende dixiland-
jazz. 
Begin volgend jaar komen we met het vol-
ledige voorjaarsprogramma, als vanouds 
op de eerste zondag van iedere maand. 
De uitzondering daarop: 
Zondag 12 mei 2019 (2e zondag!). 
Dat kunt u alvast noteren! 
Dan wachten u weer interessante optredens 
waarvan de informatie te lezen valt op onze 
website en in komende Nieuwsbrieven. 

 

Jazz Club Hengelo wenst u  
een goede decemberfeestmaand toe! 

2018 

Zondag 4 november 2018 
 

Roseland Quartet 

 
Dit kwartet heeft zich laten inspireren door 
de muziek van de legendarische Franse 
gypsy gitarist Django Reinhardt. Vertolkers 
dus van semi akoestische gitaar jazz die 
waar nodig swingt “als een trein”. Naast be-
kende jazz standards brengt het viertal on-
der meer zwoele Bossa Nova’s en bluesy 
ballads. En anders dan Reinhardts trio zorgt 
de zangeres in het kwartet voor een vocale 
afwisseling in het repertoire. Het Roseland 
Quartet treedt voor u op in de volgende be-
zetting: 
• Jessie Nokes – zang 
• Carlo Gentenaar – gitaar 
• Ruben Heimans – contrabas 
• Pierre Jonker – gitaar 
Deze prima musici bezorgen u een relaxte 
jazzmiddag. U bent van harte uitgenodigd! 
 

 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief november 2018  

 
voor liefhebbers van jazz 

 

  
 

 
Jazzclub Hengelo, is alweer 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 is waar u on-
der het genot van een drankje en een hapje naar goede jazz-
muziek kunt luisteren. 
 
U betaalt per concert € 8,-/p.p. aan de kassa, bij aanvang. 
Een seizoenkaart 2018-2019 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, Noordelijke Es-
weg 209, 7558 MX Hengelo (O). Uw kaart ligt dan de eerstvol-
gende jazzclubmiddag voor u klaar bij de kassa. 
 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 

 

 
 

 


