
Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

Wat is nou eigenlijk jazz? 
 
Deze vraag kan het begin zijn van een oe-
verloze discussie, want jazz is een “contai-
ner” begrip, omschreven in talloze boeken. 
In dit kolommetje dus slecht te beantwoor-
den. Wel is jazz een puur Amerikaanse cul-
tuurvorm, ooit ontstaan in het New Orleans 
van begin 20ste eeuw. Met name voor en 
door de zwarte bevolking, ter vermaak. 
Anno nu te omschrijven als geïmprovi-
seerde, veelal melodische, muziek met een 
ritmische grondslag en typerende “swin-
gende” maten. Misschien moeten we de 
wat excentrieke Amerikaanse pianist Thelo-
nious Monk aanhalen die ooit zei: “Ik heb 
geen definitie van jazz, het moet duidelijk 
zijn zo gauw je het hoort”. En kunnen we 
eraan toevoegen: “Vooral als je je er goed 
bij voelt”. 
 

Voor een gezellige middag 
goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

 

Concerten eerste helft 2019 
 
Een goede start van het nieuwe jaar maak-
ten we met het Henk Bleumink Kwintet op 
ons podium. Een onderhoudend repertoire 
vocale en instrumentale jazz werd ons 
voorgeschoteld door deze doorgewinterde 
musici, 6 januari jl. in een gezellig druk 
jazzcafé. 
Wat staat ons nog te wachten deze laatste 
seizoenshelft? 
 
• Zondag 03 februari 2019:  

Sunny Side Jazzband 
Zie hiernaast. 
 

• Zondag 03 maart 2019:  
Swang Thang Quintet 
Muziek uit de hoogtijdagen van de 
swingende saxofoons. 
 

• Zondag, 07 april 2019: 
Jazz’d Friends 
Mainstream jazz, van swing tot bossa 
nova en meer.  
 

• Zondag, 12 mei 2019 (2e zondag!) 
Jazz at the Top 
Geweldige jazz, swing, blues en boo-
giewoogie. 

2019 

Zondag 03 februari 2019 
 

Sunny Side Jazzband 

 
Onwaarschijnlijk voor jazzliefhebbers, maar 
mocht u even in een “winterdipje” zitten, 
dan laat deze band u onmiddellijk de zon-
nige kanten van uw bestaan zien.  
Echte sfeermakers dit vlotte muzikantencol-
lectief, gewild in ons hele land en over de 
grens, getuige hun volle speelagenda. Het 
repertoire omvat globaal muziekstijlen die 
zijn opgekomen tussen de twee wereldoor-
logen in de 20ste eeuw.  
 

Met swingende muziek als leidend beginsel. 
De Sunny Side, een jazzband vol gerouti-
neerde musici en immer enthousiast!  
 

De volgende bezetting zult u op ons podium 
aantreffen: 
• Gerrit Baas – trombone 
• Pieter Swart – saxen, klarinet 
• Petro Wijnen – trompet 
• Anne van der Wal – banjo, gitaar 
• Eric van Buysen – contrabas 

• René Maertens – drums 
 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief februari 2019  

 
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. 

 

 
 

 


