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Coronaperikelen (2) 
 

De handicap voor clubs en andere culturele 
instellingen in deze tijd is dat het aantal be-
zoekers noodgedwongen beperkt moet 
worden vanwege overheidsmaatregelen. 
Maar wij, als JCH-bestuurders, willen het – 
toch al verschraalde – culturele aanbod niet 
nog verder afzwakken. Reden waarom de 
JazzClub Hengelo de geplande najaar-con-
certen laten doorgaan. 
Nu is het daarbij moeilijker goede bands te 
boeken omdat niet alle muziekgezelschap-
pen onder deze omstandigheden willen op-
treden. 
We hopen echter dat u als bezoeker toch 
blijft komen. Maar we hebben uiteraard be-
grip voor een zekere “coronadrempelvrees” 
waardoor u toch besluit goede jazzmuziek 
aan u voorbij te laten gaan. 
 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

Overige optredens najaar 2020 
 
De aftrap van het nieuwe seizoen op 6 sep-
tember jl. werd op swingende wijze ver-
zorgd door Iris & Friends. Een prima zange-
res die met vier gelouterde musici een pro-
gramma presenteerde van bekende jazz ar-
rangementen en composities. Helaas geno-
ten er maar een beperkt aantal jazzliefheb-
bers van. Want het toegestane aantal be-
zoekers (30) in theatercafé The Green 
Room werd bijlange na niet gehaald. Jam-
mer!  
Maar een nieuwe kans om naar goede jazz-
muziek te luisteren wordt u geboden bij de 
nog resterende concerten van dit kalender-
jaar; en wel als volgt: 
• Zondag 04 oktober: 

Herringtown Jazzband 
Zie hiernaast 

• Zondag 01 november: 
John Hondorp and Friends 
Een Euregionaal kwartet ervaren musici 
onder aanvoering van Hammond orga-
nist John Hondorp brengt u ronkende 
jazz Standards en eigen arrangemen-
ten. Met een Hammondorgel klinken die 
net meer jazzy.  

 

Informatie over deze optredens vindt u op 
onze website en in komende Nieuwsbrie-
ven. 

2020 

Zondag 04 oktober 2020 
 

Herringtown Jazz Band 
 

Een meer dan veertigjaar-bestaande band, 
oorspronkelijk met een repertoire uit de ja-
ren `20/`30-traditionele jazz, presenteert 
voor u een breed swingend repertoire van 
vocale en instrumentale jazzmuziek. 
Het spreekt vanzelf dat de bandleden in dat 
langjarig-bestaan een schat aan muzikale 
ervaring hebben opgedaan, en vele natio-
nale en internationale jazzfestivals, tot in 
Rusland toe (!), hebben bezocht. En nog 
steeds zijn zij hun enthousiasme en onder-
houdende stijl niet kwijtgeraakt. Hun leus is 
dan ook: “Voelt u zich vervelend, akelig of 
down, bel dan snel de Herringtown”. 
De band treedt voor u op in de volgende 
bezetting: 
• Rob van Bergen – trompet, Bugel, zang 

• Henk van der Veen – trombone, trompet 
• Erwin Schoen – klarinet, saxen, blues 

harp, zang 
• Ruud Danckaarts – stringbas 
• Auke Veenstra – banjo, gitaar, zang 

• Menno Deutekom – drums 
Een niet te versmaden jazz concert! 
 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief oktober 2020  

 
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 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, live jazzmuziek kunt luisteren. 
 
U reserveert en betaalt nu vooraf (!) via de site van Schouwburg 
Hengelo (meer informatie op onze site). Deze omslachtige ma-
nier geldt slechts zolang de coronamaatregelen ons hiertoe no-
pen. Excuus voor enig ongemak. Voorlopig werken we niet met 
seizoenkaarten. 
Vragen? Neem gerust contact met ons op! 
(Penningmeester Hans Bosch: +31 611204086) 
 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 

 

 
 

 


