
   
 

Zondag 03 april 2022 
 

Charlestown Jazzband 

 
Wat de naam al doet vermoeden: deze band 
komt uit “Karelstad” (Nijmegen). Niet ver van 
Hengelo, zou je zeggen, maar niet eerder 
stond de Charlestown Jazzband op ons podium 
(uitgezonderd enkele individuele leden). Voor 
een band met zo’n langjarig bestaan zelfs 
uitzonderlijk. Je kunt ook stellen dat de 
programmasamenstellers van JCH dan niet 
hebben opgelet, maar door zijn populariteit 
verbleef de Charlestown Jazzband veelvuldig in 
vele Europese landen. Dat wijst ook op een 
zeer in de smaak vallend breed repertoire oude 
en nieuwe stijl jazz. Dus toegankelijk voor veel 
jazzliefhebbers. 
Constateer het zelf deze middag bij het 
optreden van de Charlestown Jazzband, met: 

• Henk van Amerongen – trompet  
• Pieter Duker – trombone 
• Jan Dokter – trompet, saxen 
• Piet Beye – keyboard 
• Jan de Bont – banjo, gitaar 
• Rob Eggink – contrabas 
• Eric Beynvoort – drums 
 

 
  

 

  

Jazz voor alle leeftijden? 
 

Deze vraag wordt opgeworpen door de 
constatering dat JazzClub Hengelo een trouwe 
aanhang heeft van veel jazzliefhebbers. Allen 
wel van een wat “rijpere jazzleeftijd”. En daar 
zijn we heel blij mee. Maar wellicht zou het nog 
leuker zijn als zich daarbij een jonger publiek 
zou mengen. Alleen lijkt het erop dat we 
zouden kunnen vaststellen dat bij jongeren 
weinig belangstelling leeft voor jazz in het 
algemeen. Gevolg is dat onze programmering 
meer is afgestemd op die van ons reguliere 
publiek, die dat zeker waardeert, merken we 
gelukkig. Momenteel is er dus geen noodzaak 
om ook voor jongeren accenten in onze 
programmering aan te brengen. Maar voor wat 
betreft de toekomst… wie weet!? 

 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

  

In de smaak vallende jazzmiddag 
 
Dat kun je wel stellen daar het optreden van 
de Herringtown Jazzband op 6 maart jl. 
vele goedkeurende commentaren uitlokte bij 
onze bezoekers die in redelijk grote getale 
aanwezig waren. Een repertoire van swingende 
dixieland en traditionele jazz vertolkt door zes 
ervaren jazzmusici deze Herringtown 
Jazzband. 
Mocht u dat gemist hebben dan wachten u nog 
twee concerten, en wel op: 
 
• Zondag 03 april 2022:  

Charlestown Jazzband 
In plaats van de vervallen nieuwjaar-
opening in januari jl. een herkansing van 
de Charlestown Jazzband (zie hiernaast). 

 
• Zondag 01 mei 2022:  

Never Mind Jazzband 
Heeft een breed jazzrepertoire met een 
accent op jazz uit de jaren twintig van de 
vorige eeuw. 

 
JazzClub Hengelo is alweer druk bezig met het 
programma voor het najaar, te beginnen op 4 
september 2022. We houden u op de hoogte! 

 
 

Meer info op onze site 

2022 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief april 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. 
 


