
   
 

Zondag 05 april 2020 
 

Dokter, Jazz & Co 
Verschoven naar: 03 jan. 2021 

T.z.t. hoort u daarvan de bijzonderheden. 

 

Dokter, Jazz & Co trad eerder met veel succes 
op voor onze JazzClub, de laatste keer in 
oktober 2017. Nationaal en over de grens is het 
een veelgevraagde formatie met zijn 
swingende dixieland en oude stijl jazz 
repertoire. Reden waarom we deze band 
teruggevraagd hebben. Maar waar toen als 
septet werd opgetreden, is door het afscheid 
van trompettist Jan Dokter de band een sextet 
geworden. Geen probleem, want multi-
instrumentalist Sietze de Leeuw neemt de 
trompetpartijen ook voor z’n rekening. De band 
heeft besloten de bekende bandnaam te 
handhaven, ondanks het wegvallen van de 
“Dokter”. 
• Sietze de Leeuw – saxofoon, fluit, trompet 

en hoorn 
• Frans Ernst – trombone 
• Ad Rats: contrabass – basgitaar 
• Johan Molenveld: banjo – gitaar 
• Ben Reijers: drums – washboard 
 

 
 

  

Onverwachts einde Jazz- seizoen 
 
Ook bij Jazz Club Hengelo heeft de Corona-
crisis gevolgen. Reden waarom, in navolging 
van de overheidsrichtlijnen, The Green Room, 
in elk geval, is gesloten tot 28 april as. Hiermee 
zullen ook onze geplande concerten van 05 
april en 03 mei as. vervallen. Dit betekent 
helaas voor ons allemaal het einde van dit 
jazzseizoen. Het bestuur zet zich zeker in om 
het volgende seizoen een prachtig programma 
voor u samen te stellen. We hopen u allen in 
september in goede gezondheid weer te 
mogen ontmoeten. 
 
Nb. JazzClub Hengelo overweegt om met 
ingang van volgend jaar ook de eerste zondag 
in juni in de programmering op te nemen. Laat 
a.u.b. aan ons weten of u dit een goed plan 
vindt. 

 

  

Terugblik en komende optredens 
 

Op 1 maart jl., toen de samenleving nog niet 
was stilgevallen, konden we genieten van het 
vlotte optreden van de Farmhouse Jazz & Blues 
Band met een programma van New Orleans 
Jazz en Blues. 
 
Vervallen agenda:  
• Zondag 05 april  

Dokter, Jazz & Co. 
Uitgesteld!  Zie hiernaast. 

 

• Zondag 03 mei 
Quatre Tickets de Swing 
& Inge Alberts (zang), 
Uitgesteld tot nader order! 

 

Na deze ongebruikelijke lange zomerstop 
hopen wij het nieuwe seizoen (2020-2021) te 
kunnen starten met het volgende optreden: 
 

• Zondag 06 september 
Iris & Friends 
Professionele musici spelen een 
eigentijdse benadering van de mainstream 
jazz. 

 

Via onze website proberen we u zoveel mogelijk 

op de hoogte te houden van alle verdere 
ontwikkelingen. 

2020 

 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief april 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 daar-
buiten. 
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 2020-2021 kost € 65,00, 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. 

 


