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Speciale Nieuwsbrief juli/augustus 2020 
(Aangepast: 29-08-2020) 

Zoals eerder bekend gemaakt, zijn er sinds april jl. geen jazzconcerten meer gehouden 

i.v.m. de huidige coronamaatregelen van de overheid. De vervallen concerten van april 

en mei zijn verschoven naar januari en februari 2021. Houd de site (agenda) goed in 

de gaten om volledig op de hoogte te blijven van ons programma. 

Met deze speciale editie willen we u laten weten dat Jazzclub Hengelo met ingang van 

6 september 2020 hoopt weer een jazzconcert te organiseren. Echter wel binnen de 

dan geldende coronamaatregelen. Na overleg met Schouwburg Hengelo zijn we tot de 

volgende conclusie gekomen: De anderhalve-meter-maatregel laat maar zo’n 20 à 30 

bezoekers toe in onze reguliere plaats van optreden: Theatercafé The Green Room 

van Schouwburg Hengelo. Daarom dient u uw bezoek aan eerstvolgend jazzconcert 

van tevoren op te geven en tevens vooruit te betalen. Op deze manier hopen we te 

voorkomen dat iemand voor niets naar een concert komt.  

Aanmelden doet u >>hier<<. Daar vindt u ook verdere informatie over de echte 

reservering en betaling (dit kan niet meer contant aan de kassa, zoals u gewend was). 

Nb. Lees >>hier<< de huisregels van Schouwburg Hengelo vanwege het coronavirus. 

We begrijpen heel goed dat dit alles heel ongemakkelijk en vervelend is, helaas is het 

niet anders. We hopen toch dat we met u op 6 september het nieuwe seizoen kunnen 

opstarten. 

Tot slot de geplande jazzconcerten van najaar 2020: 

• Zondag 6 september, aanvang 16.00 uur:  Iris & Friends, mainstream jazz 

• Zondag 4 oktober, aanvang 16.00 uur: Herrington Jazzband, oude stijl jazz 

• Zondag 1 november, aanvang 16.00 uur:  Nadere info volgt nog 

Mochten er onverhoopt wijzigingen optreden in de planning, dan laten we u dat bijtijds 

weten. Anders hopelijk tot ziens bij een genoemd optreden hierboven. 

Nb. In augustus kun u nog een reguliere Nieuwsbrief verwachten. 

 

Bestuur van Jazzclub Hengelo 

Carl Pesch – voorzitter 

Hans Bosch – Penningmeester 

Tevens contactpersoon indien u vragen hierover heeft: Bel gerust: +31 611204086 

Edith Bosch – Secretariaat/Website-beheer 

https://www.jazzclubhengelo.nl/agenda/
https://www.jazzclubhengelo.nl/contact/aanmeldformulier/
https://www.schouwburghengelo.nl/informatie/protocol-coronavirus-schouwburg-hengelo/

