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Een test van uw tevredenheid 
 
Graag willen wij, beste jazzvrienden, u ten 
dienste staan met jazzmuziek die bij zo veel 
mogelijk van u in de smaak valt. Het aan-
gewezen middel daarvoor is een nieuwe en-
quête die we u binnenkort willen voorscho-
telen. Want het is alweer zo’n zes jaar ge-
leden dat wij uw mening gepeild hebben 
met een eerste vragenformulier. We leven 
nu in andere tijden en behalve het weer is 
niets zo veranderlijk als de hedendaagse 
jazz waar u mogelijk liefhebber van bent. 
Maar wellicht vindt u dat alles bij onze jazz-
club moet blijven zoals het is. U kunt uw 
mening aangeven op het in de mail meege-
stuurde formulier, of d.m.v. een papieren 
exemplaar dat betreffende leden wordt toe-
gezonden. Ook te downloaden via de site. 
 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

 

Wat was en nog komen gaat 
 
Zondagmiddag 3 februari begon de zon let-
terlijk en figuurlijk te schijnen bij het optre-
den van de Sunny Side jazzband. Met goede 
arrangementen en prima improvisaties 
brachten ze de vele bezoekers een swin-
gend repertoire oude stijl jazz. 
De volgende optredens staan u nog te 
wachten: 

• Zondag 03 maart 2019: 
Swang Thang Quintet 
Zie hiernaast 

• Zondag 07 april 2019: 
Jazz’d Friends 
Dit kwartet brengt mainstream jazz, van 
swing tot bossa nova en meer. Speciaal 
voor deze gelegenheid aangevuld met 
vocale inbreng van een prima zangeres. 

• Zondag 12 mei 2019 (2e zondag!): 
Jazz at the Top 
Geweldige jazz, swing, blues en boogie 
door dit allround kwintet. 

 

Jazz Club Hengelo biedt u hiermee een ge-
varieerd en boeiend jazzprogramma. De 
moeite waard voor uw bezoek aan onze 
club. En verheug de feestvreugde door fa-
milie, vrienden en kennissen mee te nemen. 
 

 2019 

Zondag 3 maart 2019 
 

Swang Thang Quintet 
 

Liefhebbers van swingende jazz in combina-
tie met saxofoons kunnen hun hart ophalen. 
Want het Swang Thang Quintet speelt pure 
swing-jazz uit de hoogtijdagen van de swin-
gende saxofoons, van o.m. Zoot Sims, Al 
Cohn en Scott Hamilton.  
Vaak geaccentueerd door dubbel geblazen 
intro’s waarna formidabele solo’s volgen. De 
bandleden zijn allen ook te vinden in andere 
jazzformaties en brengen dus veel ervaring 
mee. 
Deze zondag treft u de volgende bezetting 
aan op ons podium: 
• Olaf Hoeks – tenorsaxofoon 
• Ruud de Vries – tenorsaxofoon 
• Nick van den Bos – piano 
• Hans Ruigrok – bas 
• Maarten Kruiswijk – drums 
Een niet te versmaden jazzconcert van deze 
allround musici, dus komt dat beluisteren! 
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Nieuwsbrief maart 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. 

 

 
 

 


