
   
 

Zondag, 08 januari 2023 
 

Iris & Friends 

 
Een reprise van Iris’ optreden op 6 september 
2020 toen er helaas weinig bezoekers haar 
optreden bezochten. 
Een herhaling ‘van zetten’ zal het niet worden 
want de band heeft een uitgebreid repertoire, 
reikend van Dixieland, Blues, Latin tot bekende 
Jazz Standards. 
Met haar jazzy (alt)stem zal Iris bekende jazz-
composities en arrangementen - veelal uit “The 
American Songbook” – ten gehore brengen. 
Daarbij vakkundig ondersteund door een 
kwartet gelouterde musici, ook bekend als 
solisten/begeleiders van nationale en inter-
nationale jazzartiesten en -orkesten. 
Voor u zullen Iris en haar vrienden optreden in 
de volgende samenstelling: 

• Iris – zang 
• Bas Toscani – cornet 
• Nick van den Bos – piano 
• Rob Veenhuizen – bas 
• Pim Toscani – drums 

 

  

Wat geweest is 
 

Aangenaam verrast werden we door het 
optreden van de Storyville Jassband, 
laatstelijk op zondag 6 november jl. Prima 
samenspel, goede arrangementen en impro-
visaties en vlotte presentatie. Voor herhaling 
vatbaar deze band.  

Hopelijk biedt het voorjaarsprogramma 2023 
(zie hiernaast) u als bezoeker eveneens 
vergelijkbare kwaliteit. 

 

Om vast in uw agenda te zetten: 

Zaterdag, 07 oktober 2023 – 19.30u 
Jubileumconcert (nadere info volgt) 

 

 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

  

Programma voorjaar 2023 
 

Jazz Club Hengelo streeft ernaar u als bezoeker 
een verscheidenheid aan jazzmuziek voor te 
schotelen. Hopelijk zijn we daarin geslaagd, 
voor wat betreft de programmering van 
voorjaar 2023.  
Dan zijn er de volgende optredens: 

• Zondag 8 januari 2023: 
Iris & Friends 
Zie kolom 1 

• Zondag 5 februari 2023 
Farmhouse Jazz & Blues Band 
Een sound in de traditie van Chris Barber 
Jazz & Bluesband brengt u dit sextet 

• Zondag 5 maart 2023 
Diksie krekkers 
Brengt herkenbare swingende Dixieland. 

• Zondag 2 april 2023 
Helen Music 
Een professionele coverband biedt een 
gevarieerd repertoire Jazzy Latin/Soul en 
Pop. 

• Zondag 7 mei 2023 
Taste of Ruby 
Een trio ervaren jazz musici brengt Smooth 
Jazz en Soft Pop. 

 
Meer info op onze site 

Jazz2022/2023 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief januari 2023  

 
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. bij de kassa JCH – bij aanvang van 
de concerten in The Green Room. 
Een ‘halve’ seizoenkaart (nu t/m mei 2023) à € 37,50 is te verkrijgen 
door overmaking op rek.nr. NL80 SNSB 0962123870 t.n.v. Stichting 
Jazzplatform Hengelo, of rechtstreeks bij Hans aan de kassa tijdens een 
concert. Hiermee heeft u gratis toegang tot de betreffende concerten 
en ondersteunt u JCH, zodat wij voor u kunnen blijven programmeren. 
Uw kaart ligt dan de eerstvolgende jazzclubmiddag voor u klaar bij de 
kassa. 
 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 

 


