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sponsor websitebeheer: 

 

Een nieuwe start 
 
In meerdere opzichten een nieuwe start de 
komende september. Want behalve alweer 
een prima orkest zult u ook een nieuw inge-
richt theatercafé aantreffen. De ons ver-
trouwde brasserie So Nice is met zijn uitbater 
Robin naar elders verhuisd, met onze dank 
voor zijn jarenlange goede samenwerking en 
service. 
De exploitatie van het theatercafé is overge-
nomen door Boenders Catering. Die zal ook 
de catering voor de gehele schouwburg gaan 
verzorgen. 
Een mogelijk nieuwe naam voor het café is 
ons momenteel nog niet bekend. Maar we ho-
pen dat u zich er net zo thuis zal voelen als 
voorheen. Uiteraard ondersteund door goede 
jazzmuziek waar de jazzclub dan weer verant-
woordelijk voor blijft. 

 
Voor een 

gezellige middag 
goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 

zijn! 

 

Optredens in najaar 2019 
 
Na een hopelijk voor u goed verlopen va-

kantieperiode pakt Jazz Club Hengelo de 
draad weer op. Volgende jazz optredens 
staan u nog te wachten: 

 
• Zondag 1 september 

Franklin Beaufort International 

Jazzband 
Zie hiernaast. 
Opm.: De eerder aangekondigde band in 
onze nieuwsbrief van mei jl. heeft door om-
standigheden moeten afzeggen en is ver-
vangen door bovengenoemde band. 

 
• Zondag 6 oktober: 
Stable Roof Jazz Band 

Een jazzband met rijke historie op-
nieuw geformeerd brengt u swingende 
vocale en instrumentale oude stijl jazz. 

 
• Zondag 3 november: 
Eastream Jazz Band 

Een sextet allround musici speelt voor u 
een mengeling van traditionele jazz stan-

dards en Zuid Amerikaanse jazz. 

 
 

Jazz 2019 

En meer in 2020! 

Zondag 01 september 2019 
 

Franklin Beaufort 
International Jazzband 

 
Nooit van Franklin Beaufort gehoord? Lo-
gisch, want het is niet de leider van deze 

band maar in het grijze verleden eigenaar 
van een katoenplantage in Louisiana U.S.A. 
En daarmee is meteen de link gelegd naar 

de eerste jazzmuziek aldaar door slaven ge-
maakt. Verwacht nu niet dat de FBI Jazz-
band u versleten jazz laat horen, wel een 

breed repertoire van dixieland, swing en be-
bop uit de jaren ’40 en ’50 in een eigentijds 
jasje. Maar ook Nederlandse nummers wor-

den niet geschuwd, met tussendoor wat 
weetjes uit de rijke jazzhistorie. 
De FBI Jazzband presenteert zich in de vol-

gende samenstelling: 
• Dirk Pruimboom – trompet, zang 

(leider) 

• Robert Vethaak – klarinet, saxen 

• Siem de Reus – contrabas 
• Dirk van Leijden – drums 

• Luco Krijff – banjo, gitaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief september 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 het Theatercafé. Een mooie, cen-
traal gelegen locatie die niet alleen geschikt is voor optredens 

van uiteenlopende jazzformaties, maar ook een gezellige 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 2018-2019 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. 

 

 
 

 


