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Regionale jazz-podia 
 
Helemaal verstoken van jazzmuziek hoefde 
u niet te zijn in de afgelopen zomerperiode. 
Tenminste als u de verre tocht naar het 
North Sea Jazzfestival in Rotterdam heeft 
gemaakt begin juli dit jaar. Maar pal voor 
de deur van The Greenroom (nb. nieuwe 
naam van het theatercafé) op een buiten-
podium hebben we onlangs ook nog kun-
nen luisteren naar het optreden van diverse 
jazz Big Bands uit de regio. Naast ons ver-
trouwde podium kunt u ook volgende regi-
onale jazzpodia bezoeken van: 
. Jazzpodium De Tor, Enschede; 
. Jazzclub Hardenberg; 
. Doetinchemse Jazzvereniging, aldaar 
Zie de betreffende websites voor meer info. 
 
 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

 

Concerten najaar 2019 
 
De kop is er weer af met een swingend op-
treden van de Franklin Beaufort Internatio-
nal Jazzband op 1 september jl. In een ver-
nieuwd theatercafé was het wel even wen-
nen met alle stoelen in een “bioscoop op-
stelling”, maar de nieuwe exploitant belooft 
z.s.m. een nieuwe, gezelliger inrichting. 
Daar kunnen we ons op verheugen.  
Dit najaar kunt u nog genieten van twee 
concerten, nl. op: 
 
• Zondag 6 oktober 

Stable Roof Jazz Band 
Zie hiernaast 

 
• Zondag 3 november  

Eastream Jazz Band 
Een sextet allround-musici speelt voor 
u een mengeling van traditionele jazz 
standards en Zuid Amerikaanse jazz. 
 

In de maand december 
vindt er geen concert plaats. 

 
Meer informatie kunt u vinden op onze 

website www.jazzclubhengelo.nl 
 

2019 

Zondag 06 oktober 2019 
 

Stable Roof Jazz Band 
 

Een band met een succesvolle historie van 
meer dan 38 jaar. Maar met een vernieuwde 
ritmesectie werd onlangs een nieuwe weg 
ingeslagen. Resulterend in een gevarieerd 
repertoire met eigen arrangementen van 
nummers geput uit de rijke jazzhistorie. 
Daarin komt een keur aan jazzstijlen aan 
bod, van swing tot dixieland en blues, zowel 
vocaal als instrumentaal. 
 
De volgende bandleden zullen u vergasten 
op een boeiend en swingend muzikaal op-
treden: 
• Peter de Klerk – klarinet, saxofoons 
• Ton van Brusse – cornet, zang, arr. 
• Henk Strabbing – trombone 
• Henk Hoedemaker – piano 
• Dick Klein – banjo 
• Eric van Buysen – contrabas 
• Willem van den Toorn – slagwerk 
 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief oktober 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 door overmaking 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. 

 

 
 

 


