
   
 

Zondag 06 maart 2022 
 

Herringtown jazzband 
 
Veel eerder al mochten we van deze band 
genieten. Als u dat heeft gemist is hier een 
herkansing. De Herringtown jazzband, een 
al ruim veertig jaar bestaand oude stijl 
jazzorkest, van oorsprong afkomstig uit 
voormalig “haringstad” Enkhuizen. 
Inmiddels heeft deze perfect op elkaar 
ingespeelde, swingende band in dat lange 
muzikale leven in heel Europa optredens 
verzorgd, van Engeland tot Rusland en zelfs in 
Georgië! Geen beter bewijs dat de, met kunde 
en verve gebrachte instrumentale en vocale 
jazz van het orkest overal in de smaak valt. U 
kunt zich er deze zondag zelf van overtuigen! 
Voor u treedt de Herringtown Jazzband dan op in 

de volgende bezetting:  
• Rob van Bergen – trompet, vocals, 

• Henk van der Veen – trombone, 
• Erwin Schoen – saxen, 

• Auke Veenstra – banjo, 

• Ruud Danckaarts – contrabas, 
• Menno Deutekom – drums. 

Komt allen langs om te genieten van een 
middag fijne jazz muziek. 

 

  

Jazz zonder beperking 
 

Hopelijk zijn we eindelijk verlost van de 
beperkende coronamaatregelen en kunt u zich 
richten op waar het eigenlijk om gaat, een 
middag goede jazzmuziek. Het programma van 
JazzClub Hengelo biedt daartoe de 
gelegenheid. Komende 1e zondagen van de 
maand treden een aantal vermaarde jazzbands 
bij ons op (zie hiernaast) met een langjarige 
historie in de jazzmuziek. Veelal hebben deze 
bands veertigjarige jubilea achter de rug! En 
als goede jubilarissen hebben ze daarmee een 
schat aan muzikale ervaring opgedaan.  

Voor u als bezoeker betekent dat boeiende 
repertoires gepaard met veel speelvreugde. 

 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

  

Als vanouds 
 
Als of er geen hinderlijke onderbrekingen in 
onze jazzclubconcerten zijn geweest, zo 
bevolkten de jazz liefhebbers het theater café 
6 februari jl. Relaxed luisterend naar Taste of 
Ruby, een prima musicerend trio dat 
aantoonde dat hun “smooth” jazz, anders dan 
anders, bij velen in de smaak viel. 
Maar er zit nog meer in het vat om van te 
genieten: 
 
• Zondag 6 maart 2022: 

Herringtown Jazzband 
Swingende dixieland en traditionele jazz 
vertolkt door zes ervaren jazzmusici. 
 

•    Zondag 3 april 2022:  
Charlestown Jazzband 
In plaats van de vervallen seizoen opening 
in januari jl. een herkansing om hun oude 
en nieuwe stijl jazz ten gehore te brengen. 
 

• Zondag 1 mei 2022: 
Never Mind Jazz Band 
Heeft een breed jazzrepertoire met een 
accent op jazz uit de jaren twintig van de 
vorige eeuw. 
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Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/
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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 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. 

 


