Zondag 07 november 2021
Quatre Tickets de Swing en
Ine Alberts (zang)
Al eerder aangekondigd, maar toen moeten
verzetten. Nu zal de jazzformatie Quatre
Tickets de Swing met vocale inbreng van Ine
Alberts, alsnog op ons podium verschijnen.
De bandleden werden ooit geïnspireerd door
het befaamde “Hot Club de France” orkest met
meestergitarist Django Reinhard en even
briljante violist Stéphane Grappelli. Op deze
stijl voortbordurend wordt al ruim twintig jaar
succesvol opgetreden met een eigen inbreng,
waarbij de viool werd ingewisseld door
afwisselend klarinet en saxofoon.
Zangeres Ine Alberts zorgt daarbij, met zekere
regelmaat voor een prima vocale inbreng.
Voor u treden deze middag op:
• Ine Alberts – zang
• Peter Swart – klarinet/saxen
• Georg Lankester – solo gitaar
• Arthur Siero – gitaar
• Eric van Buijsen – bas
Ook zonder slagwerk swingt het “als een
trein”!

Toegang theatercafé (2)

Einde oude begin nieuwe seizoen

Het was een grote teleurstelling dat er bij het
laatst gehouden optreden van Dokter, Jazz &
Co helaas bezoekers de toegang moest worden
geweigerd omdat ze de gevraagde QR-code
niet konden tonen (als aangekondigd in onze
vorige nieuwsbrief).
Ook bij het komende 7 november-optreden
zal u 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.
Zolang deze overheidsmaatregel van kracht is
zullen we deze moeten volgen.
We hopen dat bij komend concert iedereen
binnen kan komen en zal kunnen genieten van
een middag fijne jazzmuziek.

Een gezellige bijeenkomst met redelijk veel
bezoekers op 3 oktober jl. in theatercafé The
Green Room, met goede jazz gepresenteerd
door een enthousiast spelend Dokter, Jazz &
Co. De band had een gevarieerd programma
van bekende en minder bekende jazzstandards.

Voor een
gezellige middag
goede jazz
moet u bij
Jazz Club Hengelo
zijn!

Voor meer info:

www.jazzclubhengelo.nl

Het alweer laatste concert van 2021 vindt
plaats op:
• Zondag 7 november 2021:
Quatre Tickets de Swing & Inge
Alberts (zang)
Zie hiernaast.
Het vervolg en hopelijk even succesvolle
volgende deel (voorjaar 2022) zal niet als
gewoonlijk, starten op de eerste zondag maar
eenmalig op de vierde zondag van de
maand!
• Zondag 23 januari 2022:
Dan treedt voor u de Charlestown
Jazzband op. Een nationaal en
internationaal bekende band met een
breed repertoire oude en nieuwe stijl jazz.
Meer info op onze site

sponsor websitebeheer:

2021/2022

Nieuwsbrief november 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. vooraf via de kassa van de
schouwburg (telefonisch of online).
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.

