Zondag 5 september 2021
John Hondorp & Friends
Een niet veel voorkomend, maar een bij
uitstek swingende jazz ondersteunend
instrument is wel het Hammond orgel.
John Hondorp laat het karakteristieke
geluid van dit orgel op boeiende wijze
horen in het jazzoptreden van deze dag.
Daarbij ondersteund door zijn ervaren
muzikale kompanen die ook een solistische inbreng hebben. Het oorspronkelijke trio van John heeft voor deze gelegenheid vocalist Andreas Haakshorst uitgenodigd, die met eigen arrangementen
en bekende jazz standards voor de vocale inbreng zal zorgen.
John en zijn vrienden zullen voor het
voetlicht verschijnen in de volgende samenstelling:
•
•
•
•

John Hondorp – Hammondorgel
Ansgar Specht – gitaar
Markus Strothmann – drums
Speciale gast:
Andreas Haakshorst – vocals

Corona perikelen - update
Hoewel u als bezoeker mogelijk net zo blij
zal zijn met de hernieuwde muzikale start
als wij, zijn wij nog wel gehouden aan bepaalde maatregelen.
Zo zal als gevolg van de 1,5 m afstandsregel het aantal bezoekers beperkt zijn tot 30
personen maximaal. Iedere bezoeker heeft
een vaste plaats, die u uiteraard wel zelf
kunt kiezen.
We hopen dat u deel zal uitmaken van genoemd aantal bezoekers en dan kan genieten van een boeiend concert met uitstekende musici in de supergezellige ambiance
van The Green Room, Schouwburg Hengelo. U bent van harte welkom!
Voor een
gezellige middag
goede jazz
moet u bij
Jazz Club Hengelo
zijn!

Voor meer info:

www.jazzclubhengelo.nl
sponsor websitebeheer:

Een hoopvol muzikaal najaar
Een hele lange onderbreking: van september 2020 tot en met mei 2021 zijn we verstoken geweest van onze geliefde jazzmuziek, c.q. gezellige middagen. We hopen op
een nieuwe start in komend najaar om de
“muzikale smaak” op te frissen, zo die mogelijk verloren is gegaan.
Dan zullen de volgende “smaakmakers”
voor u op het podium van onze jazzclub verschijnen om u een gevarieerd en swingend
programma voor te schotelen.
(Opm.: Vergeet a.u.b. eerder genoemde
data van optredens van deze bands):
• Zondag 5 september 2021:
John Hondorp & Friends
Zie hiernaast.
• Zondag 3 oktober 2021:
Dokter, Jazz & Co
Dixieland jazz en modern swingend vocaal en instrumentaal repertoire
• Zondag, 7 november 2021:
Quatre Tickets de Swing & Inge
Alberts (zang)
“Zigeuner jazz” a là Hot club de France
en bekende jazz Standards.
Hopelijk hebben deze optredens de smaak
naar meer bij u aangewakkerd en mogen
we u begin voorjaar 2022 opnieuw verwelkomen met weer andere bands (aankondiging volgt).

2021

Nieuwsbrief september 2021
voor liefhebbers van jazz

Jazzclub Hengelo, is alweer ruim 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 de Green Room. Een theatercafé
dat 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 jazzmuziek
kunt luisteren.
U betaalt per concert € 10,-/p.p. via de kassa van de Schouwburg.
Een seizoenkaart 2021/2022 kost € 65,-. Te verkrijgen door
overmaking op rek.nr. NL80SNSB 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.

