
   

Zondag 06 september 2020 
 

Iris & Friends 
 

Voor u als bezoeker een nieuwe kans om 
jazzzangeres Iris te beluisteren die in mei 2019 
wegens stemproblemen niet kon optreden bij 
het ensemble “Jazz at the Top” in onze 
jazzclub. Met haar jazzy (alt) stem zal Iris 
bekende jazz composities en arrangementen - 
veelal uit “The American Songbook” – ten 
gehore brengen. Daarbij vakkundig onder-
steund door een kwartet gelouterde musici, 
ook bekend als solisten/begeleiders van natio-
nale en internationale jazz grootheden en 
orkesten, van dixieland tot Big Band jazz. 
 

Zangeres Iris en haar vrienden treden voor u 
op in de volgende samenstelling: 
• Iris – zang 
• Bas Toscanini – cornet 
• Nick van den Bosch – piano 
• Rob Veenhuizen – bas 
• Pim Toscanini – drums 
 
Weest er snel bij om dit enerverende jazz-
concert niet te missen! 

 
 

  

Corona perikelen 
 

De gevolgen van deze pandemie hebben ook 
voor JazzClub Hengelo veel gevolgen. Al eerder 
berichtten we dat de geplande concerten van 
5 april jl. (Dokter, Jazz & Co) en 3 mei jl. 
(Quatre Tickets de Swing) zijn verschoven naar 
begin 2021. Dat geldt nu ook voor het concert 
van de Never Mind Jazzband op 1 november 
as. Dat is verplaatst naar 2 mei 2021. 
In een speciale Nieuwsbrief, begin augustus 
verzonden, vermeldden we dat u zich moet 
aanmelden voor komende najaar-concerten als 
u deze wilt bezoeken. Dit vanwege een 
verminderd aantal toegestane bezoekers in het 
theatercafé The Greenroom en het noteren van 
uw gegevens. Aanmelden verloopt van tevoren 
via onze website en dat van Schouwburg 
Hengelo. Kijk daar snel voor verdere info! 

 

  

Optredens najaar 2020 
 
Ondanks de nodige belemmeringen vanwege 
de momentele coronapandemie hopen we de 
draad weer op te pakken in komend najaar. 
Dan staan de volgende jazzconcerten op de 
planning: 
 

• Zondag 06 september: 
Iris & Friends 
Professionele musici spelen een 
eigentijdse benadering van de mainstream 
jazz (zie ook hiernaast). 
 

• Zondag 04 oktober: 
Herrington Jazzband 
Een meer dan veertig jaar bestaande band 
oorspronkelijk met een repertoire uit de 
jaren ‘20-’30 traditionele jazz, nu met een 
breed swingend jazz repertoire. 
 

• Zondag 01 november: 
Nadere aankondiging volgt. 
 

We hopen u na de vakantietijd in goede 
gezondheid weer te ontmoeten in het 
theatercafé van de Schouwburg Hengelo.  
 

Informatie over deze optredens valt te lezen op 

onze website en in komende Nieuwsbrieven. 

2020 

 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief september 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 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 reserveert en betaalt nu vooraf (!) via de site van Schouwburg 
Hengelo, nadat u zich op onze site hebt aangemeld. Deze 
omslachtige manier geldt slechts zolang de coronamaatregelen 
ons hiertoe nopen. 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. 

 


