
   
 

Zondag, 02 oktober 2022 
 

Inge & Friends 

 
Allround zangeres Inge Alberts heeft al een 
lang muzikaal leven achter de rug, dat voerde 
van pop en gospel tot de jazzmuziek waar ze 
daarna enthousiast van werd. 
Met haar Jazz’d Friends brengt ze onder meer 
bekende songs uit het “American Songbook” 
van swing en ballads tot Latin muziek, zowel 
op regionale als landelijke podia. 
Inge wordt op vakkundige wijze begeleid door 
de volgende musici die ook hun bijdrage 
leveren in instrumentale nummers: 

• Hugo van Os – piano 
• Peter Swart – saxofoon 
• Frans Tuinderman – contrabas 
• Matthias van Olst: – drums 

 
Een heerlijke, niet te missen  muzikale jazz-
middag wordt u gepresenteerd door Inge  en 
haar vrienden. Daar komt u zeker voor langs! 
  

 
 
 

  

Vakantie-dipje? 

 
Een wat treurig record voor wat betreft het 
aantal bezoekers tijdens het optreden op 
04 september jl. 
Dat kwam zeker niet door de band (zie 
hiernaast), die speelden “de sterren van de 
hemel”. Kan ook niet anders met een 
verzameling uitstekende bandleden. We zullen 
het daarom maar beschouwen als de nawer-
king van de vakantietijd, gestimuleerd door 
een schitterende nazomerdag. 
Wat de weergoden bij het volgende concert 
voor ons in petto hebben is nog ongewis. Mis-
schien moeten we de lange duur weersvoor-
spelling er maar op na slaan in de “Enkhuizer 
Almanak” (als die nog bij u bekend is). Maar 
dat zonder garantie: ☺ niets veranderlijker dan 
het weer! ☺ 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

  

Voorbije en komende optredens 

 
Tijdens het eerste optreden na de vakantieperiode 
(04 september jl.) konden we genieten van Henk 

Bleuminks sextet. Een enthousiast en ervaren stel 

musici die deels putten uit een groot aantal 
bekende en minder bekende evergreens en swing-

nummers, zoals ooit door Frank Sinatra, Ella 
Fitzgerald, Billie Holiday, Nat King Cole etc. werden 

uitgevoerd. Nu in een eigen bewerking van het 
sextet.  

Dit optreden gemist? Dan kunt u komend najaar op 

het podium van Jazz Club Hengelo nog luisteren 
naar: 
• Zondag, 02 oktober 2022 

Inge & Friends 
Zie hiernaast 

• Zondag, 06 november 2022 
Storyville Jass Band 
Een ervaren en enthousiast sextet jazzmusici 

spelen traditionele en New Orleans jazz. 
Inmiddels vast gelegd op 11 Cd-opnames voor 

diegenen die er geen genoeg van krijgen. 

JCH is al weer bezig met de programmering van 
volgend voorjaar. De opening op 8 januari 2023 

wordt verzorgd door Iris & Friends met een 
uitgebreid repertoire van  Oude Stijl jazz en blues 

tot  de mooiste Jazz Standards uit het “American 

Songbook”. 

Jazz 2022/2023 

 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief oktober 2022  

 
voor liefhebbers van jazz 

 

  
 

 
Jazzclub Hengelo, is meer dan 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 daar-
buiten. 
 
Daartoe organiseert Jazzclub Hengelo iedere eerste zondag van 
de maand live 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, of vooraf aan het concert bij onze 
penningmeester. 
Verkoop seizoenkaarten is weer gestart vanaf augustus 2022. 
Nadere info via de site. 
 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 

 


