
   
 

Zondag 07 februari 2021 
 

Quatre Tickets de Swing 
UITGESTELD! 

 

Dit optreden is vervallen vanwege de huidige 
corona maatregelen en wordt verschoven naar 
07 november 2021. 
 

Quatre Tickets de Swing is een kwartet musici 
dat zich in oorsprong had toegelegd op een 
“zigeunerjazz” repertoire. Later is dat uitge-
breid met swingende populaire jazzmuziek. 
Voor het vocale deel is Inge Alberts 
aangetrokken. 
 

 
 

Daarmee ziet het programma van 
komend najaar er als volgt uit: 

 

• 5 september 2021:  John Hondorp & Friends 

• 3 oktober 2021:  Dokter, Jazz & Co 
• 7 november 2021:  Quatre Tickets de 

 Swing & Inge Alberts 
 

Dus alle reden om Jazz Club Hengelo 
te blijven bezoeken! 

 Meer info op onze site en Facebook. 

  

Jazz luisteren en/of zien 
 

Nu we tijdelijk zijn verstoken van live jazzmuziek 
bij Jazz Club Hengelo, zult u, geachte bezoeker, 
zich moeten beperken tot jazz op radio en/of TV, 
dan wel met “ingeblikte” muziek van uw eigen of 
andermans jazzcollectie. 
Jazz op de radio kunt u bijv. horen via NPO 
Radio2: Soul & Jazz, uitgezonden via de ether of 
de kabel. En commerciële zenders als SkyRadio 

en Radio538 bieden ook “online” jazzmuziek aan. 
Een ruime keuze aan allerlei soorten jazz met 
beeld en geluid van uw favoriete musici wordt u 
aangeboden door YouTube, via bijv. Pc of 
mobiele telefoon. 
Dat alles vanuit uw luie stoel, makkelijker is het 
niet te maken. Maar helaas wel minder gezellig. 
 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club  
Hengelo 

zijn! 

 

  

Overige concerten voorjaar 2021 
 
De overheidsmaatregelen m.b.t. het heersende 
covid-19-virus, zoals o.a. het sluiten van 
restaurants en culturele instellingen, hebben tot 
gevolg dat het geprogrammeerde optreden van 
07 februari as. is komen te vervallen. 
We vrezen dat het hier niet bij zal blijven en er 
nog wel één of meer geplande concerten zullen 
vervallen. Deze worden zo mogelijk op een later 
tijdstip ingehaald (zie 1e kolom). Voor dit 
voorjaar geldt vooralsnog: 
 

• Zondag 7 februari 2021: 
Quatre tickets de swing & Inge 
Alberts (zang) 
Is vervallen (zie 1e kolom) 

• 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 twee instrumentalisten en 
een zangeres brengen 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 
 

2021 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief februari 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 nu € 25, 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. 
 


