
   
 

Zondag 03 oktober 2021 
 

Dokter, Jazz & Co 
 

Een gewaardeerde, oude bekende, band 
verschijnt weer op ons podium. Het succes bij 
vorig optreden rechtvaardigde een herhaling 
van dit enthousiast swingend collectief. 
Dokter, Jazz & Co brengt een gevarieerd 
programma van oude stijl jazz-standards en 
eigentijdse arrangementen ten gehore. Een 
selectie uit het grote repertoire dat ze in hun 
meer dan veertig jarig bestaan hebben 
gespeeld. In al die jaren zijn er natuurlijk de 
nodige wisselingen in de bezetting ontstaan, 
maar altijd met behoud van kwaliteit en 
speelplezier. 
Deze zondag zal Dokter, Jazz & Co voor u 
optreden in de volgende bezetting: 
• Frans Ernst – trombone 
• Sietze de Leeuw – saxen, trompet, 

dwarsfluit, trombone 
• Ad Rats – basgitaar/contrabas 
• Johan Molenveld – banjo, gitaar 
• Ben Reijers – drums 
Ze beloven u een fijne en gezellige muziek-
middag.  
 

 

  

Toegang theatercafé 
 

Onlangs berichtte de directie van Schouwburg 
Hengelo dat toegang tot de schouwburg en dus ook 

het theatercafé de “Green room” alleen wordt 
verleend met een “corona toegangsbewijs”, met 

ingang van 25 september a.s. Dit houdt in dat u 

komende 3 oktober bij de ingang gevraagd wordt 
om een QR-code (op smartphone of op papier) en 

uw identiteitsbewijs. De QR code geeft aan dat u 
gevaccineerd bent dan wel negatief getest. 

Heeft u geen smartphone dan kunt u een afdruk 

van de QR code aanvragen via de website 
coronacheck.nl. Daarbij moet u wel beschikken 

over een DigiD-inlogcode. 
Vervelend allemaal, maar ook de jazzclub wordt 

er toe verplicht. We hopen dat u als bezoeker er 

niet van wordt weerhouden onze jazzmiddag te be-
zoeken. 

Opm.:  Het ingevulde gele boekje van de GGD 

 geldt niet als officieel bewijs van vaccinatie! 

 

 

Voor een gezellige middag 
goede jazz moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

  

Overige concerten 2021 
 
De start hebben we weer achter de rug met 
een prima optreden van John Hondorp & 
Friends. Heerlijke jazz improvisaties van John 
op z’n Hammond orgel, Ansgar Specht op 
gitaar en Markus Strothmann slagwerk. De 
fraaie bariton van vocalist Andreas Haakshorst 
kleurde dit optreden extra op.  
Aanwezige belangstellenden drukten hun 
waardering uit met gul applaus.  
 
Het eerstvolgende concert vindt plaats op: 
• Zondag 3 oktober 2021:  

Dokter, Jazz & Co 
Zie hiernaast 

 
• Zondag 7 november 2021:  

Quatre Tickets de Swing & Inge 
Alberts (zang) 
“Zigeuner jazz” à la Hot club de France en 
bekende vocale en instrumentale jazz 
standards. 

 
Zoals gewoonlijk hebben we in december geen 
concert. De jazzclub is al druk bezig om het 
programma van voorjaar 2022 af te ronden. 
We zullen daarover berichten in de volgende 
nieuwsbrief en via onze site 

 

2021/2022 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief oktober 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 21/22 (nu t/m mei 2022) kost € 65,00, 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. 
 


