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 Waarvoor werd gekozen? 
(Conclusies enquête) 

 
Weinig respons op onze vragenlijst, maar 
voor hen die de moeite hebben genomen 
deze in te vullen: hartelijk dank!  
Hier de belangrijkste conclusies: 
• Programmering werd door de meerder-

heid als een goede mix beoordeeld. 
• Eerste zondag vonden de meesten een 

geschikte dag. 
• De aanvangstijd van 16.00 uur werd 

door de meesten geschikt bevonden. 
• En ook met een entreeprijs van € 10 

konden de meesten akkoord gaan 
Met andere woorden m.u.v. de entreeprijs 
blijft alles bij het oude. De nieuwe entree-
prijs gaat komend najaar in.  
 
 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

Nog te verwachten in  2019 
 
Na een prima optreden van Jazz’d Friends 
op ons podium zondag 7 april jl. in aanwe-
zigheid van veel jazzliefhebbers, wacht u 
nog één optreden, en wel op: 
 
• Zondag 12 mei (2e zondag !) 

Jazz at the top 
Zie hiernaast 

 
Dit is het laatste concert in het voorjaar. 
In komend najaar hebben we dan weer 
een aantal interessante bands in het voor-
uitzicht, te weten: 
• 1 september 

Trio Hugo Sips 
Swingende Gipsy jazz  
 

• 6 oktober 
Stable Roof Jazzband 
Oude stijl jazz en meer 
 

• 3 november 
Eastream Jazzband 
Swingende main stream jazz 

 

Jazz Club Hengelo 
wenst u allereerst een goede vakantie toe 

en hopen u in het najaar weer in onze 
jazzclub aan te treffen. 

2019 

Zondag 12 mei 2019 
 

Jazz at the top 

 
Een bandnaam die een verwachting schept, 
en gezien de achtergrond en ervaring van 
de bandleden mogen we boeiende jazz te-
gemoetzien. De band biedt een breed en 
gevarieerd programma van swingende jazz 
standards, dixieland, bebop en blues num-
mers. De zangeres voegt daar mooie arran-
gementen uit het American Songbook aan 
toe. 
Jazz at the top treedt op in de volgende be-
zetting: 
• Bas Toscani – cornet/bugel 
• Clous van Mechelen – piano 
• Nol van Bennekom – bas 
• Pim Toscani – drums 
• Iris Geitel – zang 

In elk geval een top jazz middag, dus een 
bezoek aan onze jazzclub waard. 
  

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief mei 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. 

 

 
 

 


