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Jazz voorkeuren 
 
Het interessante van jazz is dat men wel 
weet waar het in oorsprong vandaan komt 
(New Orleans, U.S.A.), maar waar die naam 
vandaan komt weet men eigenlijk niet. Van-
daag de dag is “jazz” een containerbegrip 
waaronder vele genres vallen en waarbij 
elke liefhebber van jazzmuziek iets van zijn 
gading vindt. Ragtime, soul, blues, dixie-
land, funk, bebop, bigband swing, oude stijl 
en moderne jazz, om er maar enkele te 
noemen. Als jazzclub kunnen we die niet 
alle boeken, hetzij vanwege de prijs, de om-
vang (bigband), hetzij weinig beschikbaar. 
We zijn wel benieuwd waar uw voorkeur als 
bezoeker naar uit gaat (ook als dat niet in 
het rijtje voorkomt). Laat het ons weten! 

 
Voor een 

gezellige middag 
goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

De laatste in het najaar 2019 
 
Afgelopen eerste zondag van oktober werd 
een goed bezette brasserie aangenaam on-
derhouden door een strak spelend achttal 
mannen van de Stable Roof Jazz Band met 
een repertoire van bekende dixieland kra-
kers en eigen arrangementen oude stijl jazz. 
 
Dit kalenderjaar rest ons nog een concert op 
de eerste zondag in november: 
 
• Zondag 3 november  

Eastream Jazz Band 
Zie hiernaast en op onze site. 

 
Jazz Club Hengelo is alweer druk bezig met 
een gevarieerd programma met oa.de eer-
der bij ons opgetreden Farmhouse Jazz & 
Blues Band. 
In de maand december vindt er geen con-
cert plaats. 05 januari 2020 zijn we weer 
van de partij. 
 
Meer informatie kunt u vinden op onze web-
site www.jazzclubhengelo.nl 
 

Jazz 2019 

Alvast een heel fijne december-/feest-
maand toegewenst! 

Zondag 03 november 2019 
 

EASTREAM JAZZBAND 

 
Een sextet allround musici, alom bekend in 
het Gelderse, dat nu ook in Twente meer 
naamsbekendheid wil krijgen.  
Een swingend jazz-ensemble dat zich toe-
legt op een breed repertoire traditionele 
jazz-standards en Zuid-Amerikaanse jazz-
nummers. 
Zangeres Hellen heeft dan ook met name 
voeling met Braziliaanse vocalisten als Jao 
& Astrud Gilberto. 
 
Op ons podium treft u deze zondag de vol-
gende enthousiaste musici aan: 
 
• Henk van Amerongen – trompet, sax 

• Jan Thies – toetsen 
• Bas Verwey – gitaar, zang 
• Lex Daan – contrabas, zang 
• Hans Heymen – drums 
• Caia Mangelsdorf – zang 
 

 
 

http://www.jazzclubhengelo.nl/
http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief november 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 theatercafé The Green Room. Een 
mooie, centraal gelegen locatie die niet alleen geschikt is voor 
optredens van uiteenlopende jazzformaties, maar ook een ge-
zellige plek is waar u onder het genot van een drankje en een 
hapje naar goede jazzmuziek kunt luisteren. 
 
U betaalt per concert € 10,-/p.p. aan de kassa, bij aanvang. 
Een seizoenkaart 2019-2020 kost u € 65,-.  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. 

 

 
 

 


