Zondag 01 maart 2020
Farmhouse Jazz & Blues Band
Twee jaar eerder al mochten we de opwindende muzikale klanken van deze band beluisteren. Nu een reprise voor hen die dat
toen gemist hebben. Maar ook onze nieuwe
gasten zullen weer worden verrast met een
stevige swingende sound in de traditie van
Chris Barber en de New Orleans jazz. Ook
rhythm & blues en bluesrock worden door
de band met verve gebracht, voor jazzliefhebbers met andere voorkeuren.
Laat u verrassen door de volgende geroutineerde musici van Farmhouse Jazz:
•
•
•
•
•
•

Michael Muller – trompet, zang
Michiel Pos – saxen, gitaar, zang
Hans van Wermeskerken – trombone,
zang
Carla Tavenier Kok – contrabas
Gerard Tavenier – banjo, gitaar
Cees Heegstra – drums

Terugblik en komende optredens

Jazz en “de jeugd”
Muziek is van alle leeftijden, maar voorkeuren daarvoor zijn onmiskenbaar leeftijdsgebonden. Dat geldt ook voor een muziekstijl
als jazz, improviserende muziek met vele
verschijningsvormen. De traditionele of
New Orleans jazz, ook bekend als Dixieland,
is met name populair geworden na WO II
en lang daarna. Een prominente vertegenwoordiger daarvan in Nederland is de Dutch
Swing College Band. Later in deze regio
bijv. de Cotton Town Jazz Band en de Hot
Dogs. Nu is vooral de traditionele jazz goed
vertegenwoordigd in onze jazzclub, mede
door de voorkeuren van onze gewaardeerde, in doorsnee oudere bezoekers. Jongere generatie jazzliefhebbers, die er ook
zijn, vinden we veelal in stromingen als
rhythm & blues en fusion jazz om maar enkele te noemen.
Voor een
gezellige middag
goede jazz moet u bij
Jazz Club Hengelo
zijn!

Voor meer info:

www.jazzclubhengelo.nl

Een zeer goed op elkaar ingespeelde band,
de Bojangles, die 02 februari jl. voor een
goed gevulde Jazzclub optraden. Met prima
solisten en een strakke ritmesectie vertolkten ze o.m. de “zigeuner” jazz uit de jaren
van de Hot Club de France. De eerstkomende concerten leggen het accent weer
op de dixieland en oude stijl jazz.
Wat volgt:
• Zondag 01 maart:
Farmhouse Jazz & Blues Band
Zie hiernaast
•

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
jazz-standards.

Informatie over deze optredens valt te lezen op onze website en in komende
Nieuwsbrieven.

sponsor websitebeheer:

Jazz

2020

Nieuwsbrief maart 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.

