Zondag 06 november 2022
Storyville Jassband
Geen drukfoutje in de naam maar een ludieke
inval van deze band die al op veel podia in
binnen- en buitenland optrad, zo ook in 2017
op het JCH-podium. De Storyville Jassband
is een ervaren en enthousiast sextet musici dat
swingende traditionele en New Orleans jazz
aan u presenteert.
De band bestaat uit:
• Michael Muller – trompet, zang
• Eugène de Bruijn – klarinet/saxofoon/zang
• Vincent Roerdink – trombone/gitaar/zang
• Tom Stuip – banjo
• Hein van Rooyen – contrabas
• Stef Geurts – slagwerk
En wie na dit optreden de band nogmaals wil
horen: hun muzikale verrichtingen zijn
inmiddels vast gelegd op maar liefs 11 Cd’s.
Deze middag vast wel bij hen te verkrijgen.

Wat geweest is

Op ons jazzclub podium

Een goed gevulde en enthousiast reagerende
zaal kon op 2 oktober jl. genieten van Inge
Alberts & Jazz’d Friends.
Deze allround zangeres en haar prima kwartet
jazzmusici brachten een breed, herkenbaar en
gevarieerd vocaal en instrumentaal repertoire
Onder andere voerend van de “Girl from
Ipanima” tot de “Once I loved” waarin Inge
haar vocale veelzijdigheid ten gehore bracht.
Reden waarom ze ook in andere formaties
optreedt, onder meer bij Quatre Tickets de
Swing, een band die ook al eerder op ons
podium verscheen. Maar ook in ons voorjaarsprogramma 2023 zult u prima vocalisten en
instrumentalisten aantreffen (zie hier rechts).
Een bezoek aan de jazz club waard.

Dit najaar nog en het gehele volgend voorjaar
biedt Jazz Club Hengelo u als bezoeker een
ruime keuze aan prima, gevarieerde jazz,
“voor elk wat wils”. Zoals te horen op:

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

www.jazzclubhengelo.nl
sponsor websitebeheer:

•

Zondag 06 november 2022
Storyville Jass Band
Zie hiernaast

•

Zondag 08 januari 2023:
Iris & Friends
Oude stijl jazz & blues en mooie Standards
uit het American Songbook

•

Zondag 05 februari 2023
Farmhouse Jazz & Blues Band
Een sound in de traditie van Chris Barber
Jazz & Bluesband brengt u dit sextet

•

Zondag 05 maart 2023
De Diksie Krekkers
Brengt herkenbare swingende Dixieland

•

Zondag 02 april 2023
Helen Music
Professionele coverband biedt een gevarieerd repertoire jazzy Latin, Soul en Pop

•

Zondag 07 mei 2023
Taste of Ruby
Een trio ervaren musici brengt
Smooth Jazz en Soft Pop.
Meer info op onze site

Jazz 2022/2023

Nieuwsbrief november 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 daarbuiten.
Daartoe organiseert Jazzclub Hengelo iedere eerste zondag van de
maand live jazzoptredens in Schouwburg Hengelo (Ov) waar
gebruik gemaakt wordt van het gezellige en intieme theatercafé The
Green Room. Een mooie, centraal gelegen locatie die niet alleen
geschikt is voor optredens van uiteenlopende jazzformaties, maar ook
een prima 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.
Verkoop seizoenkaarten is weer gestart vanaf september 2022. Schaf
deze aan bij het eerstvolgende concert en u betaalt dan geen entree!
Nadere info vindt u in de digitale Nieuwsbrief en/of op onze site.

Alle concerten beginnen om 16.00 uur.

