
   
 

Zondag 04 september 2022 
 

Henk Bleumink Sextet 

 
We zijn blij met een hernieuwd optreden van 
de band van Henk Bleumink, door hemzelf 
aangekondigd onder de noemer “S(w)inging 
evergreens”. Daarmee al aangevend dat het 
repertoire bestaat uit swingende bekende en 
minder bekende evergreens, waarin de vocale 
inbreng van bandleider Henk een prominente 
rol vervult, en waarbij de swingende inbreng 
van zijn excellente bandleden natuurlijk even-
eens onmisbaar is. We noemen ze, apart van 
Henk,  hieronder met naam en toenaam: 

• Sietze de Leeuw – saxen, fluit 
• Haje Nordbeck – piano 
• Jan Willem van der Kouwe – gitaar 
• Uli Wentzlaff Eggebert – contrabas 
• Jan ter Maat – drum 

Best mogelijk dat u een of meerdere band-
leden al eerder bent tegengekomen. Ze zijn 
veel gevraagd.  
Maar deze zondag is dit collectief gezamenlijk 
te beluisteren.  
Grijp deze kans! 

 

  

Jazz in vakantietijd 
 

Met name in onze regio was het armoe troef voor 

de jazzliefhebber. Alle jazzpodia hielden hun poor-

ten gesloten vanwege vakantie.  

Voor de “jazzverslaafden” onder ons zat er niets 
anders op dan een reisje Rotterdam. Daar barstte 

de tweede week van juli het North Sea Jazz Festival 
los. Drie dagen topjazz met “voor elk wat wils” na 

twee jaar afwezigheid vanwege corona.  

Wat te denken van grote namen als George Benson, 
Diana Krall op de vrijdag. Verenigd in één band 

Benjamin Herman, John Engels en Joris Teepe op 
de zaterdag. En New Cool Collective op de zondag, 

om maar wat te noemen. 

Gemist? Volgend jaar weer een kans! 

 

 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

  

Wat geweest is… 
 
Dat was al een tijdje geleden het optreden van 
de Never Mind Jazzband op 1 mei jl. Maar 
vergeten zijn we dat niet. Want we konden 
genieten van interessante jazz uit de jaren 
twintig van de vorige eeuw. Gespeeld door een 
geweldige band qua uitvoering en arrange-
menten.  
En…, we hebben nog meer op ons programma. 
Wat kunnen we verwachten dit najaar op het 
podium van Jazz Club Hengelo: 
 

• Zondag 04 september 2022  

Henk Bleumink sextet 
Zie hiernaast 

• Zondag 02 oktober 2022 

Inge & Friends 

Allround zangeres Inge presenteert met haar 
uitgelezen kwartet jazzmusici o.a. bekende 

songs uit het “American Song-book”. 

• 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. 
 

Meer info op onze site 

Jazz2022/2023 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief September 2022  

 
voor liefhebbers van jazz 

 

  
 

 
 
Jazzclub Hengelo is inmiddels bijna vijfentwintig 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 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 (contant) bij de penningmeester, op de betreffende zondag. 
Verkoop seizoenkaarten start ook weer vanaf september 2022. Meer 
informatie via deze Nieuwsbrief-mail en/of via de site. 
 
 
 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 

 


