Zondag 02 februari 2020
The Bojangles
Als een Gypsy jazz kwartet, zo afficheert
The Bojangles zich, met muziek in de stijl
van de Hot Club de France en zijn meestergitarist Django Reinhardt. Maar waar deze
o.a. de samenwerking zocht met de “hot viool” van Stephane Grapelli, heeft de Bojangles de klarinet van Maaike Tromp in de
band. Dat zorgt mede voor een breed repertoire inclusief swingende jazz standards,
sfeervolle bossa’s en opzwepende rhumba's. Waarmee ze landelijke bekendheid genieten, getuige ook de goed gevulde
agenda.
De Bojangles treedt voor u op in de volgende bezetting:
• Maaike Tromp – klarinet
• Carlo Gentenaar – gitaar
• Mick Verweij – gitaar
• Roeland Terhuizen – contrabas

22 jaren jazzmuziek bij JCH

Inspirerend vervolg

In de loop van haar bestaan heeft JCH een
keur aan landelijk en regionaal bekende
bands op haar podium uitgenodigd. Evenzovele musici en muziekstijlen in de jazz
werden door hen vertegenwoordigd. Zo
klonken er dixieland, blues, boogy, bebop,
bossa, latin en soul en niet te vergeten de
swingjazz. Dat alles in instrumentale en vocale vorm uitgevoerd.
Oorspronkelijk gesitueerd in muziekcafé De
Cactus verkaste het podium alras naar dat
van het Rabo-theater, later Schouwburg
Hengelo. Nu dan in de gezellige ambiance
van het theatercafé The Green Room, dat
ons wel een beperking oplegt, bijv. een jazz
Big Band laat de podiumafmetingen niet
toe. Maar desondanks:

Zoals in de januari nieuwsbrief al beloofd,
werd het een enerverende start 5 januari j.l.
met het swingende optreden van Helen Music in een afgeladen theatercafé. Daar hopen we een vervolg aan te geven met overige optredens in de eerste helft van ons
jazz seizoen 2020. U kunt zich muzikaal laten inspireren door de hieronder genoemde
bands. Die al dan niet eerder op ons podium
verschenen en blijven boeien.
• Zondag 02 februari
The Bojangles
Zie hiernaast
• 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 Alberts (zang), brengen “hotclub” swing
en bekende jazzstandards.

Voor een
gezellige middag
goede jazz
moet u bij
Jazz Club Hengelo
zijn!

Voor meer info:

www.jazzclubhengelo.nl

Voor verdere informatie verwijzen we u
naar de website van jazzclub Hengelo.
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Nieuwsbrief maand 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. 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 jazzmuziek kunt luisteren.
U betaalt per concert € 10,-/p.p. aan de kassa, bij aanvang.
Een seizoenkaart 2020 (t/m mei 2020) kost u € 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.

