
   
 

    Zondag 03 januari 2021      
 

Dokter, Jazz & Co 

 
Dit optreden is vervallen vanwege de op dit 
moment geldende maatregelen m.b.t. Corona. 
Het optreden wordt verschoven naar: 

3 oktober 2021 

 
Dokter, Jazz & Co trad eerder met veel succes 
op voor onze Jazz Club, 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.  

  
Daarmee is ook het komende najaar (2021) al 
bijna compleet geprogrammeerd, en wel als 
volgt: 
 (zie voor voorjaar rechter kolom) 

• 2021-09-05: John Hondorp & Friends 
• 2021-10-03: Dokter, Jazz & Co 
• 2021-11-07: (volgt nog) 
 

Dus alle reden om Jazz Club Hengelo te blijven 
bezoeken! 

 

 

  

Bands door de jaren heen 
 

In afgelopen jaren hebben een respectabel aantal 

muziekgezelschappen één of meer optredens 

verzorgd voor onze jazz club. 

Grofweg zo’n 130 bands traden voor het voetlicht 
op het podium in het theatercafé van de 

Schouwburg/RABO theater; waarbij opgemerkt dat 
er vroeger twee concerten per maand werden 

gegeven. 

Musici van naam die inmiddels de weg omhoog 

hebben gevonden waren onder meer: 

Jan Wessels, Carolien Goudswaard, Andrew Read, 
Carmen Gomes, Raymond Nijenhuis (“Guitar Ray”) 

en Anke Angel. Dit, zonder verder de vele goede 

musici te kort te willen doen die ons eveneens 
hebben vermaakt. Een mooi overzicht van bands en 

artiesten vindt u op onze website in het archief. 

 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

  

Overige concerten 2021 
 
Dat was een grote tegenvaller in 2020. Slechts 
4 concerten gingen door (jan., febr., mrt. en 
sept.). Overige optredens zijn verschoven naar 
voorjaar 2021 en vinden dan hopelijk wel 
doorgang. 
 
• Zondag 3 januari 2021:  

Dokter, Jazz & Co 
Dit optreden is verschoven.  Zie hiernaast. 

• Zondag 7 februari 2021:  
Quatre tickets de swing & Inge 
Alberts (zang) 
“Hot club” swing en bekende jazz 
standards. 

• Zondag, 07 maart 2021 
Herrington Jazzband 
Traditionele jazz en modern swingend 
vocaal en instrumentaal repertoire 

• Zondag, 11 april 2021 2e zondag! 
Taste of Ruby 
Een jazztrio met 2 instrumentalisten en 
een zangeres spelen aangename ‘smooth’ 
jazz en soft pop. 

• Zondag, 02 mei 2021 
Never Mind Jazzband 
Een sextet ervaren musici spelen jaren 
twintig jazz van o.m. King Oliver, Jelly Roll 
Morton, Jabbo Smith 
 

Jazz Club Hengelo 
wenst u een goed en gezond 2021 toe! 

2021 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief januari 2021  

 
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. via de kassa van de schouwburg. 
Een seizoenkaart 20/21 (nu t/m mei 2021) kost € 32,50, te verkrijgen 
door overmaking op rek.nr. NL80 SNSB 0962123870 t.n.v. Stichting 
Jazzplatform Hengelo. Hiermee heeft u gratis toegang tot de 
betreffende concerten en ondersteunt u JCH, zodat wij voor u kunnen 
blijven programmeren. Uw kaart ligt dan de eerstvolgende 
jazzclubmiddag voor u klaar bij de kassa. 
 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 
 


