
   
 

Zondag 05 februari 2023 
 

Farmhouse Jazz & Blues band 
 

Al twee keer eerder bezocht deze band ons 
podium en viel dermate in de smaak dat een 
relatief snelle terugkeer wel gerechtvaardigd 
was. Al zo’n veertig jaar timmeren deze musici 
aan de weg met een ijzer sterk repertoire van 
oude stijl jazz en blues. Waarbij de muziek van 
Chris Barber Jazzband de voorkeur geniet. 
Al hebben er in de tussentijd nog wel wat 
wisselingen in de personele bezetting plaats 
gevonden, de speelkwaliteit is er zeker niet 
minder door geworden. 
Deze middag kunt u de volgende bandleden 
aan het werk zien: 
• Michael Muller – trompet/zang 
• Hans van Wermeskerken – trombone/zang 

• Michiel Pos – saxen/blues gitaar/zang 
• Wim Vreeburg – klarinet/sax 
• Carla Tavenier-Kok – contrabas 
• Gerard Tavenier – banjo/gitaar 
• Cees Heegstra – drums 
  

 

  

Wat geweest is 
 

Op 8 januari 2023 jl. gaven zangeres Iris en 
haar Friends op ons jazzpodium een zeer 
gewaardeerd optreden. Althans dat was de 
mening van vele van onze bezoekers. 
Met haar warme stem demonstreerde Iris te 
beschikken over een uitgebreid en gevarieerd 
vocaal repertoire, met mooie ballads als “A 
foggy Day” en ”Blue Moon”, swing nummers 
als “All of me” en “Bye bye Blackbird” en Latin 
nummers als “The Girl from Ipanima”. Daarbij 
vakkundig begeleid door vier door de wol 
geverfde musici op piano, cornet, bas en 
slagwerk, die ook improviserend uit de voeten 
konden. Kortom een mooie jazz middag waar 
er hopelijk nog vele zullen volgen. 
 

Voor een 
gezellige middag 

goede jazz 
moet u bij  

Jazz Club Hengelo 
zijn! 

 

  

Overige concerten 2023 
 

JCH vervolgt de programmering op  
• Zondag 05 februari met een optreden 

van de  Farmhouse Jazz & Blues Band. 
Zie kolom 1 voor de bijzonderheden 

• Zondag 05 maart 2023 vervolgen we 
met een optreden van De Diksie 
Krekkers. Een zestal zeer ervaren musici 
die met veel speelplezier Dixieland en Oude 
Stijl jazznummers ten gehore brengen 
zoals “Bourbon Street Parade” en “Bill Baily 
won’t you please come Home” 

• Zondag 02 april 2023 kunnen ook 
liefhebbers van hedendaagse jazz het JCH-
podium bezoeken. Dan treedt Helen 
Music op, een professionele coverband 
van Hengelose oorsprong die een  gevari-
eerd repertoire jazzy Latin/Soul en Pop aan 
u zal presenteren. 

• Zondag 07 mei 2023 volgt een relaxte 
jazzmiddag met Taste of Ruby, een trio 
ervaren jazzmusici brengt opnieuw gear-
rangeerde, niet alledaagse jazznummers 
en kalme popmuziek. Bijvoorbeeld van 
Madeleine Peyroux, Melody Gardot en 
David Bowie. De bezetting met zang, bas 
en gitaar leent zich daar bij uitstek voor. 

 
Meer info op onze site 

Jazz 2022/2023 

Voor meer info: 

www.jazzclubhengelo.nl 
sponsor websitebeheer: 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief februari 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 en/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 JCH-kassa bij aanvang van 
de concerten in de Green Room. 
Een ‘halve’ seizoenkaart (nu t/m mei 2023) à € 32,50 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. 

 


