
   
 

Zondag 01 mei 2022 
 

Never mind Jazzband 

 
Een wat curieuze naam voor een solide en 
creatieve jazz band die al zo’n 45 jaar vol aan 
de weg timmert, in NL zowel als in vele 
Europese  landen. Met z’n unieke repertoire 
met het accent op jazz uit de jaren 1925-1929 
onderscheidt de band zich van vele anderen. 
Wat heeft geleid tot optredens op grote podia 
als het North Sea Jazz festival. 
We zijn daarom blij deze formatie te mogen 
verwelkomen op ons podium. Dan treft u het 
sextet musici aan dat al jaren een hecht 
muzikaal  collectief vormt, te weten: 

• Henk Velema – cornet 

• Peter Biemans – trombone 

• Ad van Erp – saxen, klarinet 

• Nol van Iersel – banjo 

• Joris Nieuwendijk – bastuba 

• Christ Vingerhoets – drums 

Een niet te missen kans voor een boeiende, 

muzikale jazzmiddag voor u als bezoeker!  

 
 

  

Jazz in Twente 
 

Je moet als liefhebber van jazz goed kijken of 
er wel iets van jazz in deze regio is te vinden. 
Want het moet gezegd, al te veel wordt er niet 
geprogrammeerd. De vraag bepaalt hier ook 
het aanbod, en kennelijk is die vraag beperkt. 

De enige vaste locatie met reguliere jazz is 
jazzpodium De Tor in Enschede. Stichtingen 
die zich met jazz bezighouden zijn o.a. te 
vinden in Zwolle en Hattem, de laatste ook met 
een club. 

Het jazz Conservatorium in Zwolle organiseert 
ook concerten. En  op de UT in Enschede heeft 
men een jazzcafé. 

Dus om dicht bij huis te blijven, blijven wij 
zeggen:  

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

☺☺☺ 

  

Geslaagd zondagmiddag concert 
 
Dat was althans de mening van vele van onze 
jazzliefhebbers over het optreden van de 
Charlestown Jazzband  op 3 april jl. Een 
band die naast een prima muzikaal optreden 
ook  het enthousiaste publiek wist te bespelen 
met een heuse polonaise. 
We hopen op een evenzo succesvol vervolg op 
de eerste zondag in mei. 
Dan sluiten we het theaterseizoen af met een 
optreden van een vermaarde band uit het 
Jazzcircuit en wel: 
• Zondag 01 mei 2022:  

Never Mind Jazz Band 
Zie hiernaast 

 
Jazz Club Hengelo is al weer druk bezig met 
het programma voor het najaar, te beginnen  
op 04 september 2022. Dan hopen we Henk 
Bleuminks jazzband te mogen verwelkomen. 

 

 
Meer info op onze site 

 

Jazz  
2021/2022 

 

 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief Mei 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 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. 
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 
 


