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sponsor websitebeheer: 

 

Enquête nummer zoveel 
 
Jazz Club Hengelo zal vast niet de enige in-
stantie zijn die de mening peilt van haar be-
zoekers dan wel klanten. Eigenlijk een kar-
weitje van niks dat aankruisen van moge-
lijke antwoorden, maar op de een of andere 
manier valt een keuze maken vaak wat te-
gen. Want ook bij deze jazzclub loopt het 
niet storm met de ingevulde formulieren. 
Vandaar nog maar eens deze oproep om 
uw mening over onze activiteiten te laten 
weten. Voor ons belangrijk om onder an-
dere te weten wat uw muzikale voorkeuren 
zijn. En voor u belangrijk als u weet wat u 
van ons kunt verwachten. 
Alvast dank voor uw medewerking! 
 
 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 
 

 

Nog dit voorjaar op ons podium 
 
Afgelopen zondag 3 maart werden de ruim 
aanwezige jazzliefhebbers aangenaam ver-
rast door het Swang Thang Quintet met 
swing-jazz arrangementen van grote saxo-
foonhelden uit de U.S.A. Met prima soli van 
de bandleden. Onthoud de naam van deze 
band. Wellicht ziet u ze nog eens terug op 
ons podium. 
U rest dit seizoen nog twee optredens om 
te genieten van goede jazz en wel op: 
 
• Zondag 7 april 2019 

Jazz’d  Friends 
Zie hiernaast 

 
• Zondag 12 mei 2019 

Jazz at the Top 
Een kwintet allround musici die hun 
sporen al ruimschoots in de jazz heb-
ben verdiend. Ze brengen een gevari-
eerd programma jazz standards onder 
meer uit het American songbook, op ei-
gen wijze vertolkt. 

 
Ondertussen wordt er achter de schermen 
hard gewerkt aan de speelagenda voor het 
nieuwe seizoen. Houd hiervoor de site in 
de gaten. 

2019 

Zondag 7 april 2019 
 

Jazz’d Friends 
 

In oorsprong een kwartet gelouterde jazz 
musici, voor deze gelegenheid aangevuld 
met een prima zangeres om de vocale in-
breng te verzorgen. In wezen thuis in alle 
soorten jazz deze band met veel podiumer-
varing, want ieder bandlid speelt/speelde 
ook in andere formaties. Deze middag bren-
gen ze u een repertoire van main stream 
jazz, waar van alles in zit, van swing tot 
bossa nova, blues en boogie.  
Jazz’d Friends treedt op in de volgende be-
zetting: 
• Peter Swart (leider) – klarinet, saxen 
• Hugo van Os – piano 

• Frans Tuinderman – contrabas 
• Matthias van Olst – drums 
• Inge Alberts – zang 

Deze zondag een uitgelezen kans voor jazz-
liefhebbers om de inspirerende jazzklanken 
van deze band te beluisteren. 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief april 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. 

 

 
 

 


