Zondag 01 november 2020
Naam van de band
Er vindt geen optreden meer plaats in deze
maand evenals in komende maand december (als gebruikelijk).
Jazz Club Hengelo hoopt op betere tijden
vanaf 2021 als we allen mogelijk verblijd
worden met gunstiger omstandigheden
voor onze jazz concerten en andere culturele manifestaties.
In elk geval wacht u dan een mooi jazz programma, “voor elck wat wils”.
03-01-2021: Dokter, Jazz & Co
07-02-2021: Quatre Tickets de Swing
07-03-2021: Herringtown Jazzband
11-04-2021: Taste of Ruby
02-05-2021: Never Mind Jazzband
In komende nieuwsbrieven zult u weer de
nodige informatie van deze bands mogen
verwachten. In elk geval zullen ze u een
mooi muzikaal en onderhoudend jazz programma bieden. Een reden om Jazz Club
Hengelo weer te bezoeken!

Corona perikelen (3)

Overige optredens najaar 2020

Het onvermijdelijke is gebeurd. Jazz Club
Hengelo heeft noodgedwongen een streep
gezet door de nog geplande concerten. En
volgt daarmee vele andere culturele manifestaties. We zijn echter doorgegaan met
het optuigen van een interessant programma in voorjaar 2021 (zie hiernaast).
Voor u resten de “ingeblikte” jazz klanken
op geluidsdragers en andere bronnen. En
straks wellicht de Sinterklaas- en Kerstliedjes.

Dit najaar stonden nog twee concerten op
het programma, te weten:

Vooralsnog wensen wij u fijne feestdagen
en hopen dat we u als bezoeker van de Jazz
Club in januari 2021 weer mogen verwelkomen.
Voor een
gezellige middag
goede jazz
moet u bij
Jazz Club Hengelo
zijn!
(maar nu ff niet)

Voor meer info:

www.jazzclubhengelo.nl
sponsor websitebeheer:

•

Zondag 04 oktober:
Herringtown Jazzband
Optreden afgezegd vanwege ziekte van
een bandlid. Het optreden is verschoven naar 7 maart 2021

•

Zondag 01 november:
John Hondorp and Friends
Optreden uitgesteld vanwege sluiting
van het theatercafé The Green Room als
gevolg van coronamaatregel. Dit optreden is verschoven naar 5 september
2021
Vanwege het niet doorgaan van deze
concerten zijn de jazz klanken in de
Green Room - voorlopig althans - verstomd. We hopen op een frisse start in
januari 2021 (zie hiernaast).

Verdere informatie valt te lezen op onze website en in komende Nieuwsbrieven.

Jazz Club Hengelo
wenst u gezondheid én een goed begin
van 2021 toe!

2020

Nieuwsbrief november 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 het theatercafé The Green Room.
Een mooie, centraal 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, live jazzmuziek kunt luisteren.
U betaalt per concert € 10,-/p.p. aan de kassa, bij aanvang.
Een seizoenkaart 2020 (t/m mei 2020) kost € 42,50, te verkrijgen bij de kassa of over te maken op rek.nr. NL80 SNSB
0962123870 Overijssel t.n.v. Stichting Jazzplatform Hengelo,
Noordelijke Esweg 209, 7558 MX Hengelo (O). Uw kaart ligt dan
de eerstvolgende jazzclubmiddag voor u klaar bij de kassa.

Alle concerten beginnen om 16.00 uur.

