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In memoriam Leo Kruk 
 

Voor zover u het nog niet heeft 
gelezen op onze website of el-
ders: 25 november jl. overleed 
Leo Kruk, initiator en oprichter 
van JazzClub Hengelo. 

Het was 31 maart 1998 dat Leo, tezamen met 
medeoprichter Carl Pesch, bij de notaris de 
start inluidde van Stichting Jazz Platform Hen-
gelo. Geïnspireerd door een jarenlang zakelijk 
verblijf in de V.S. van Amerika, het land van 
de ongebreidelde jazz, kwam Leo op het idee 
de jazzmuziek ook in deze regio te laten klin-
ken. En nu, zo’n 22 jaar daarna, mogen we 
concluderen dat door zijn initiatief al velen 
hebben kunnen genieten van deze veelzijdige 
en creatieve muziekvorm in onze jazzclub. We 
zijn hem daar enorm dankbaar voor en zetten 
graag zijn initiatief voort. 

 
Voor een 

gezellige middag 
goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

Enerverende start in 2020 
 

Zo vlak voor de komende feestdagen denkt 
u vast meer aan kerstliedjes dan aan jazz. 
Maar de jazzclub moest al vooruitdenken 
om u in voorjaar 2020 een boeiend pro-
gramma te kunnen aanbieden. 
Onderstaand de komende bands die u vast 
en zeker een fijne muzikale zondagmiddag 
zullen bezorgen: 
• Zondag 05 januari  

Helen Music – Zie hiernaast 
• Zondag 02 februari 

The Bojangles 
Gypsy jazzkwartet met swingende jazz 
à la Hot Club de France 

• Zondag 01 maart 
Farmhouse jazz & blues band 
Traditionele jazz- en bluesband 

• Zondag 05 april 
Dokter, Jazz & Co. 
Reprise van een bekende oude stijl 
jazzband 

• Zondag 03 mei 
Quatre Tickets de Swing & Inge Al-
berts (zang), brengen “Hot Club” swing 
en bekende jazzstandards. 

Dan wachten u weer interessante optredens 
waarvan de informatie te lezen valt op onze 
website en komende Nieuwsbrieven. 

 

Jazz Club Hengelo wenst u 
een goede Kerst en Jaarwisseling toe! 

Jazz 2020 

Zondag 05 januari 2020 
 

Helen Music 

 
We zijn blij met deze prima band die voor 
JazzClub Hengelo wil optreden. 
Helen Music is een wijd en zijd bekende 
partyband met allround musici, geformeerd 
rond de veelzijdige zangeres Helen. Allen 
afkomstig uit of met een binding in deze re-
gio; en dus is dit optreden min of meer een 
“thuisconcert” voor hen. 
De band heeft niet alleen jazz op het reper-
toire, maar ook hedendaagse pop, soul en 
latinnummers in een “jazzy jasje” gestoken. 
Het collectief bestaat naast vocaliste Helen 
Hilberink uit volgende geroutineerde musici 
die in andere formaties al eerder op ons po-
dium stonden: 
• Bert Fransen – trompet 
• Mark Weber – gitaar 
• Uli Wentzlaf Eggebert – contrabas 
• Jan ter Maat – slagwerk 

 

 
 

Helen Music biedt gegarandeerd luisterple-
zier, dus uw bezoek meer dan waard! 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief januari 2020  

 
voor liefhebbers van jazz 

 

  
 

Jazzclub Hengelo, is ruim twintig jaar geleden opgericht en nog 
steeds enthousiast bezig om de jazzmuziek in Hengelo te stimu-
leren en een podium te verschaffen aan veelbelovende ama-
teur- en (semi-)professionele jazzmusici uit de regio of daarbui-
ten. 
Daartoe organiseert Jazzclub Hengelo iedere eerste zondag van 
de maand jazzoptredens in Schouwburg Hengelo (Ov) waar 
gebruik gemaakt wordt van theatercafé The Green Room. Een 
mooie, centraal gelegen locatie die niet alleen geschikt is voor 
optredens van uiteenlopende jazzformaties, maar ook een ge-
zellige 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 (nog jan. t/m mei) kost u (nu nog) 
€ 42,50. Dat is toch nog een leuke korting! 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. 

 

 
 

 


