
   
 

Zondag, 06 februari 2022 
 

Taste of Ruby 
 

Een nieuwe band op ons podium. Taste of Ruby 
is een veelbelovend jazz trio dat aangename 
“smooth” jazz speelt met uitstapjes naar de soft 
pop. Het repertoire omvat onder meer niet-
alledaagse covers die opnieuw zijn gearrangeerd, 
zoals nummers van Madeleine Peyroux, Melody 
Gardot, Lhasa de Sela en David Bowie, waarbij 
hun liefde voor de muziek, enthousiasme en 
kwaliteit tot uiting komt. 
Taste of Ruby wordt gevormd door: 
• René Bogers: gitarist en gitaardocent met 

ruime muzikale ervaring, o.a. een theater 
tour met het Metropole orkest. 

• Niels Busch: bassist, o.a. ook in de Frank 
Boeijengroep en daarna in uiteenlopende 
blues-, jazz- en wereldmuziek spelende 
gezelschappen. 

• Gaby Haerkens: zang. Zij was jarenlang 
allround zangeres bij diverse artiesten 
bureaus die vele muziekstijlen aan kan en al 
snel een voorliefde voor de jazzmuziek 
ontwikkelde. 

Deze muzikanten vormen een hechte muzikale 
drie-eenheid, die in relaxte sfeer van ieder 
nummer een muzikaal verhaal maakt. 
Gaat u dat zelf horen en zien! 

 

 

 

  

Een nieuwe start? 
 

Vorig seizoen (`20-`21) zijn we verstoken 
geweest van enkele van onze zo gewenste 
jazzoptredens. Ook het eerste concert in voorjaar 
2022 werd uitgesteld vanwege de afgekondigde 
overheidsmaatregelen die voor de horeca- en 
cultuurinstellingen gelden tot 25 januari 2022. De 
jazzclub hoopt nu maar dat het geplande concert 
van het optreden van Taste of Ruby op 6 
februari a.s. wel kan doorgaan. Raadpleeg 
daarvoor a.u.b. onze website. 
Maar alle kans dat u nog zal worden gevraagd 
een QR-code (op smartphone of op papier) te 
tonen bij de ingang, en een mondkapje te 
dragen. Zolang deze maatregelen van kracht zijn, 
zullen we deze moeten volgen. We hopen dat u 
er niet van wordt weerhouden te komen, om te 
genieten van een middag fijne jazzmuziek. 
 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

  

Een “knipperlicht” jazzprogramma in 
2021 en 2022 

 

Na John Hondorp & Friends op 5 september 
bracht het najaar ons gelukkig nog twee, in het 
voorjaar uitgestelde, concerten. Te weten op 3 
oktober Dokter, Jazz & Co en als laatste op 7 
november Quatre Tickets de Swing met 
zangeres Ine Alberts. Alle optredens mochten 
zich verheugen op een relatief groot aantal be-
zoekers, de “coronatijd” in aanmerking nemende. 
Maar opnieuw door geldende restricties begint dit 
voorjaar met een uitgesteld concert: 

• Zondag 23 januari 2022:  
Charlestown Jazzband 
Wordt verplaatst naar een nog nader aan 
te geven datum. 

• Zondag 06 februari 2022: 
Taste of Ruby. Een heerlijk klinkend jazz 
trio speelt aangename “smooth jazz” en 
soft pop. 

• Zondag 6 maart 2022: 
Herringtown Jazzband 
Swingende dixieland en traditionele jazz 
vertolkt door zes ervaren jazzmusici. 

 

We hopen dat onze jazzliefhebbers zich niet van de 

wijs laten brengen door uitgestelde, c.q. verscho-
ven concerten en onze website willen raadplegen 

voor de laatste stand van zaken betreffende 
geplande jazzconcerten, om desgewenst te kunnen 

genieten van niet uitgestelde/verschoven optre-

dens. 

2021/2022 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief januari 2022  

 
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. 
 
Nb. Verkoop seizoenkaarten start weer vanaf augustus 2022. Nadere 
info volgt via deze Nieuwsbrief en/of via de site. 
 
 
 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 

 


