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Jazzpodium de Tor
Walstraat 21
7511 GE Enschede
telefoon: (053) 43 18 060
(alleen op concert-avonden)

Entreeprijs: € 15
met studentenpas: € 10

Jaarkaart: € 145
Studentenjaarkaart: € 90

Aanvang concerten:
21:00 uur
(tenzij anders vermeld)

programmering
Ruud Ouwehand
jazzpodiumdetor@gmail.com

donateurs- jaarkaarthouders
administratie
Ellen en Bernard Spiele
(053) 43 36 490
b.spiele@kpnplanet.nl

publiciteit en website
Willem Habers
(06) 15 04 34 42
w.habers@jazzpodiumdetor.nl

coördinatie vrijwilligersteam
Peter Westers
(053) 47 74 037
(06) 13 80 37 17
pa.westers@kpnmail.nl

de activiteiten van 
Jazzpodium de Tor  

worden mede 
mogelijk gemaakt door:

Samen terugblikken en vooruitkijken...

Jazzpodium de Tor gaat dit jaar zijn vierenveertigste seizoen 
in. Volgend jaar dus een jubeljaar, waarvoor we grote plannen 
hebben. En daar gaat u dit seizoen al het nodige van merken. 
Hoe? Door terug te blikken op de roemrijke geschiedenis van 
één van de oudste en misschien wel de leukste jazzclub van 
Nederland. 

Maar we blikken niet alleen terug; we kijken 
ook vooruit. Niet voor niets is ons motto 
“Nooit te jong voor Jazz”. In het kader daar-
van organiseren we een gloednieuwe con-
certserie de “TorTalents”, waarin we jonge 
aanstormende talenten een podium bieden. 

Terugblikken en vooruitkijken, ook in ons 
mini-festival “Sax 053”, dat we organi-
seren samen met het Wilminktheater/
Muziekcentrum Enschede ter gelegen-
heid van de tweehonderdste verjaardag 
van Adolphe Sax, de uitvinder van de 
saxofoon. 

Samenspel; dat is de essentie van jazz. 
Daarom werken we ook dit seizoen weer 
veel samen met anderen. Niet alleen het 
Wilminktheater/Muziekcentrum maar ook met onze buren van 
het Vestzaktheater, onze Hengelose vrienden van het Rabothea-
ter en natuurlijk met het ArtEZ Conservatorium Enschede.
Wilt u ook samenwerken met de jazzparel van Twente? Laat het 
ons weten, wij onderzoeken graag wat wij voor elkaar kunnen 
betekenen. 

De ruimte in dit programmaboekje is beperkt. Daarom verwijzen 
we graag naar onze website www.jazzpodiumdetor.nl waar alle 
concertinformatie te vinden is, net als recensies, bespiegelingen 
en andere TorTalk.
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Woe 10 sept 2014, 21:00 uur
ArtEZ Jazz Jam
De Jazz- sessie van het ArtEZ 
Conservatorium Enschede, 
afdeling Jazz&Pop. De avond 
wordt geopend door een 
combo/band; na de eerste set 
kan ieder die dat wil aanhaken. 
Ook niet-ArtEZ studenten zijn 
van harte welkom!

Vrijdag 19 sept. 2014, 21:00 uur
Openingsconcert  
seizoen 2014/2015
Dual City Concert Band
feat. Simon Rigter
Het nieuwe jazzseizoen in 
Jazzpodium de Tor wordt 
traditiegetrouw geopend door 
ons huisorkest de Dual City 
Concert Band onder leiding 
van Rini Swinkels. Als gast-
solist voor deze avond hebben 
zij niemand minder dan 
tenorsaxofonist Simon Rigter 
uitgenodigd. Een goed begin 
is tenslotte het halve werk, 
nietwaar?

Za. 20 sep. 2014, 12:00-18:00u
Opening Cultureel  
Seizoen Enschede
Het culturele seizoen van 
Enschede wordt geopend door 
middel van een gezamenlijke 
Uit-Markt op de Oude Markt 
in Enschede. Daarnaast is De 
Tor geopend van 12:00 uur 
tot 18:00 uur. In De Tor zullen 
concerten en jamsessies 
plaatsvinden. 

Woe 24 sept 2014, 21:00 uur
ArtEZ Jazz Jam:  
Mr. Autumn
De Jazz- sessie van het ArtEZ 
Conservatorium Enschede, 
wordt vanavond geopend door 
de band Mr. Autumn, bestaan-
de uit ArtEZ alumni’s: Elin Bell 
(zang & piano), Alexander 
Lipan (gitaar), Matthias Kleiner 
(bas) en Simon Eggert (drums)

zingt een breed spectrum 
aan muziek. Tijdens het 
laatste Jazzfestival Ensche-
de veroverde hij samen met 
Ack van Rooyen en het Jazz 
Art Orchestra de harten van 
de Tor-bezoekers met zijn 
prachtige interpretaties van 
jazz-standards en -balads.
Pianist Bert van den Brink, 
winnaar van de Boy Edgar 
prijs, behoort zonder twijfel 
tot de beste toetsenisten die 
ons land heeft voortgebracht. 
De blind geboren musicus 
werd klassiek geschoold aan 
het Utrechts Conservatorium, 
waar hij nu als docent aan 
verbonden 
is.

Vrijdag 26 sept 2014, 21:00 uur
Bart Wirtz sextet
Bart Wirtz is een van de toon-
aangevende altsaxofonisten 
van zijn generatie. Hij heeft 
een flexibele en veelzijdige 
stijl die varieert van hardbop 
tot vrijere verkenningen. Een 
concert in een  uitzonderlijke 
bezetting met basklarinet, 
vibrafoon en percussie, waarin 
op grenzeloze wijze diver-
se muziekinvloeden samen 
komen.
Bezetting:
Bart Wirtz: altsax
Jan Smit: basclarinet
Vincent Houdijk: vibrafoon
Jasper Soffers: toetsen
Jeroen Vierdag: bas
Joost van Schaik: drums

Vrijdag 3 okt. 2014, 21:00 uur
Ruud Ouwehand ontmoet…
Humphrey Campbell & 
Bert van den Brink
“Wanneer komt Humprey 
weer zingen?” en “Komt Bert 
van den Brink weer eens naar 
de Tor?” Twee vragen die 
regelmatig worden gesteld 
in De Tor. Wel, we hebben 
goed nieuws: Humprey 
Campbell komt zingen en 
Bert gaat hem begelei-
den, samen met Ruud 
en Peter.
Humphrey Campbell Humphrey Campbell

Dual City Concert Band 
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Woe 8 okt. 2014, 21:00 uur
ArtEZ Jazz Jam
De Jazz- sessie van het ArtEZ 
Conservatorium Enschede, 
afdeling Jazz&Pop. De avond 
wordt geopend door een 
combo/band; na de eerste set 
kan ieder die dat wil aanhaken. 
Ook niet-ArtEZ studenten zijn 
van harte welkom!

Vrijdag 10 okt. 2014, 21:00 uur
Jasper van ‘t Hof  
Quartet
Een All Star bezetting op het 
Tor-podium! Dat wordt feest!
Enschedeër Jasper van ‘t Hof 
is misschien wel de belangrijk-
ste nog levende jazz-musicus 
van Nederland. Alleen weet 
bijna niemand dat…
Tijdens zijn carrière was hij 
toetsenist bij Archie Shepp en 
vele anderen, stond hij samen 
met drummer Pierre Courbois 
aan de wieg van de eerste 
Europese jazzrockgroep Asso-
ciation P.C., richtte hij de groep 
Pork Pie en was hij de leider 
van de groep Pili Pili, waarin hij 
Europese jazz combineert met 
Afrikaanse muziek. In 1997 
kreeg hij de Bird Award.
Saxofonist Dick de Graaf is lei-
der en medeoprichter van het 
Clazz-ensemble, het Dick de 
Graaf Quartet en Trio Nuevo. 
Stefan Lievestro speelde 
met bekende jazzgrootheden 
als Nat Adderley, Bob Berg, 

Deedee Bridgewater, Philip 
Catherine, Pat Metheny en 
Freddie Hubbard. Momenteel 
treedt Stefan met grote regel-
maat op met Michiel Borstlap, 
Harmen Fraanje, Jasper Blom 
en Reinier Baas. De benjamin 
in dit gezelschap: drummer 
Jamie Peet. Coming man en 
een van de meest gevraagde 
drummers van dit moment. Hij 
speelt onder andere bij Floris 
van der Vlught’s Windkracht 
7, Ernst Glerum, Ramon Valle, 
Pete Philly, Lars Dietrich en 
Rik Mol.

Vrijdag 17 okt. 2014, 21:00 uur
Udo Pannekeet quartet
Het houdt niet op! Na de All 
Star-bezetting van vorige 
week, vanavond nog zo’n 
sterrenteam! Bassit Udo 
Pannekeet die samen met Boy 
Edgarprijs-winnaar Jeroen van 

Vliet, saxofonist Erwin Vann en 
drummer Pascal Vermeer het 
album “On” presenteert.
De muziek is vaak bezonken 
van aard; mooie klankexpe-
rimenten zijn gekoppeld aan 
gevoelige soli. Improvisaties 
klinken harmonieus, spaarza-
me noten liggen neergelegd in 
een soort stiltepatronen, die je 
ruimschoots de gelegenheid 
geven zelf te ontdekken wat 
de vier musici onder intuïtieve 
muziek verstaan.

vrijdag 24 okt. 2014, 21:00 uur
TorTalents: 
Donna Dolce Quartet 
Een nieuwe serie in Jazzpo-
dium de Tor: TorTalents. De 
nieuwe generatie jazzmusici 
presenteert zich.
Het Donna Dolce Quartet 
ontpopte zich de afgelopen 
seizoenen als het ‘huisorkest’ 
van de Summertime-in-de-Tor 
avonden. Nadia Bolhaar (zang) 
Mathilde van der Veen (piano), 
Joris Bolhaar (bas) en Dirk 
Ornée (drums). Gastsolisten 
niet uitgesloten.

Jasper van ‘t Hof

Paul BollenbackPascal Vermeer, Udo Pannekeet, Jeroen van Vliet, Erwin Vann
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Woe 29 okt. 2014, 21:00 uur
ArtEZ Jazz Jam  
met Bart Fermie
De Jazz- sessie van het ArtEZ 
Conservatorium Enschede, 
afdeling Jazz&Pop met interna-
tionaal vermaard percussionist 
Bart Fermie. Ook niet-ArtEZ 
studenten zijn van harte 
welkom!

vrijdag 31 okt 2014, 21:00 uur
Paul Bollenback
De Amerikaanse gitarist Paul 
Bolleback is in Europa, waar 
hij met een band onder leiding 
van bassist Joris Teepe een 
tour doet. Bolleback is vooral 
bekend door zijn optredens 
in the Tonight Show, Good 
Morning America, en de Today 
Show. Hij werkte samen met 
een indrukwekkend spectrum 
musici, o.a. Joey DeFrancesco, 
Steve Gadd, Paul Bley, Charlie 
Byrd, Terri-Lyne Carrington, 
Herb Ellis, Jack McDuff, James 
Moody, David “Fathead” 
Newman, Jim Snidero, Carol 
Sloane, Gary Thomas, Grady 
Tate en Stanley Turrentine.

Saxy Enschede
Op 6 november 1814 werd 
Adolphe Sax, de uitvinder van 
de saxofoon, geboren.
Jazzpodium de Tor en het 
Wilminktheater/Muziekcen-
trum Enschede vieren zijn 

200ste verjaardag met een 
mini-festival „Saxy Enschede” 
met concerten van het Artvark 
Saxophone Quartet, het Au-
relia Saxofoon Ensemble met 
musici uit het Gelders Orkest 
en de Dual City Concert Band, 
met een speciaal sax-program-
ma.

Do 6 nov. 2014, 20:00 uur
Artvark Saxophone 
Quartet 
(Wilminktheater Enschede)
Dit seizoen is het jubileumjaar 
van Artvark saxofoonkwartet 
en wordt hun 10 jarig bestaan 
gevierd. Dit doen ze door de 
release van een heuse dub-
belLP: ‘The Best of Artvark’ en 
er worden concerten georga-
niseerd met oude en nieuwe 
samenwerkingen. Artvark zal in 
dit jubileumjaar dus het podium 
delen met een verscheiden-

heid aan inspirerende gasten. 
Met wie dat zal zijn wordt later 
bekend gemaakt.
Jaarkaarthouders van Jazzpo-
dium de Tor hebben vrij entree.

Vrijdag 7 nov. 2014, 20:00 uur
Sax & Symphonie:
Aurelia Saxofoonkwar-
tet ism het Gelders 
Orkest 
(Muziekcentrum Enschede)
Niet alleen de jazzwereld heeft 
veel te danken aan de vinding 
van Adolphe Sax (1814-1894): 
de saxofoons vonden ook hun 
weg naar het symfonieorkest, 
dankzij pionierende componis-
ten als Bizet, Moessorgski en 
Ravel. Een swingend Ameri-
kaans-Nederlands programma 
met de Britse dirigente Julia 
Jones.
Het Aurelia Saxofoonkwartet 
soleert in een splinternieuw 
werk van Jacob ter Veldhuis en 
de Aurelia-leden mengen zich 
in het orkest voor de uitvoering 
van klassiekers als ‘American 
in Paris’ en dansen uit de ‘West 
Side Story’.
Na afloop van dit concert 
begint het concert van de Dual 
City Concert Band in De Tor.

Vrijdag 7 nov. 2014, 22:00 uur 
Dual City Concert Band 
feat. Dick Oatts 
De Huis Big Band van Jazzpo-Peter Tiehuis

Artvark Saxophone Quartet

Paul Bollenback
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dium de Tor brengt in het kader 
van Sax-festival Enschede, na 
afloop van het concert in het 
Muziekcentrum, in Jazzpodium 
de Tor een swingend program-
ma met niemand minder dan 
de legendarische Amerikaanse 
saxofonist Dick Oatts. Hoe 
“saxy” kan Enschede zijn, dit 
weekend?

Vrijdag 14 nov. 2014, 21:00 uur
Peter Tiehuis & friends
Gitaarvirtuoos Peter Tie-
huis wordt ook wel eens de 
bekendste onbekende gitarist 
van Nederland genoemd. Hij 
is de vaste gitarist in o.a. het 
Metropole Orkest en trad op 
met Toots Thielemans, Benny 
Goodman, Freddie Hubbard, 
Stan Getz, Al Jarreau, Tina 
Turner, Randy Crawford, 
George Duke, Herbie Hancock 
en Steve Vai. En dan vergeten 
we er nog een heleboel...
Bezetting:
Peter Tiehuis: gitaar
Karel Boehlee: piano, toetsen
Theo de Jong: basgitaar
Hans van Oosterhout: drums

Woe 19 nov 2014, 21:00 uur
ArtEZ Jazz Jam met 
Diederik Eggenkamp
De Jazz- sessie van het ArtEZ 
Conservatorium Enschede. 
Ook niet-ArtEZ studenten zijn 
van harte welkom!

Vrijdag 21 nov. 2014, 21:00 uur
Ben van den Dungen 
quartet
“Jazz moet ‘danceable’ zijn en 
de blues moet erin zitten.”, zei 
drummer Art Blakey ooit. Het 
zou het motto kunnen zijn voor 
de muziek van het nieuwe Ben 
van den Dungen kwartet.
Een bijzondere combinatie van 
persoonlijkheden die alleen de 
jazz samen kan brengen. De 
musici mengen hun muzikale 
afkomst en talent op een aan-
stekelijke manier. Helemaal 
van deze tijd, met een hoop 
energie en een “happy feel”. 
Ontegenzeggelijk 100% pure 
jazz.
Bezetting:
Ben van den Dungen: sax
Miguel Rodriguez: piano
Marius Beets: bas
Gijs Dijkhuizen: drums

vrijdag 28 nov. 2014, 21:00 uur
Phaedra Kwant, Rem-
brandt Frerichs & Arno 
van Nieuwenhuize
Phaedra Kwant is bassiste, 
zangeres en componist in haar 
eigen jazzband ‘Phaedra’, het 
poptrio ‘McChicks’ en treedt 
op met diverse andere bands. 
Pianist Rembrandt Frerichs 
studeerde cum laude af aan 
het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag. Hij werkte samen 
met onder meer saxofonist 
Michael Brecker, die over hem 
zei: “This guy sounds great”.  
Arno van Nieuwenhuize is 
vooral bekend als de drummer 
van het Metropole Orkest. 

Woe 3 dec. 2014, 21:00 uur
ArtEZ Jazz Jam:
Bodosapients
De Jazz- sessie van het ArtEZ 
Conservatorium wordt geo-
pend door Bodosapients, het 
pianotrio bestaande uit Aaron 
Seitz (piano), Yannik Tiemann 
(bas) en Jo Beyer (drums).

Vrijdag 5 december 2014
Dank U Sinterklaasje
Het heerlijk avondje mag dan 
zijn gekomen, de Goedheilig-
man en zijn Pietermanknecht 
(welke kleur dan ook) rijdt heel 
stilletjes ons Torretje voor-
bij…….

Peter Tiehuis

Ben van den Dungen
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Zat. 6 dec. 2014, 20:00 uur
Grote Kerk, Enschede
Clazz Music presents:  
To B or not to B
Ook voor jazzmusici is de 
muziek van Johann Sebastian 
Bach een onuitputtelijke bron 
van vreugde en inspiratie. De 
musici herschikken en her-
gebruiken onderdelen van de 
composities van Bach als voer-
tuig voor jazzy improvisaties. 
Hiermee sluit het ensemble 
aan bij Bach’s eigen praktijk 
van 300 jaar geleden. Dit con-
cert laat zien hoe Bach in 2014 
nog steeds een inspiratiebron 
is voor springlevende muziek.
Dick de Graaf: saxen
Gerard Kleijn: trompet en bugel
Larissa Groeneveld: cello
Ed Verhoeff: gitaar
Paul Berner: contrabas

Dit concert wordt georgani-
seerd samen met het Wil-
minktheater/Muziekcentrum 
Enschede. Jaarkaarthouders 
van Jazzpodium de Tor hebben 
vrij entree.

Wo. 10 dec. 2014, 20:00 uur
Rabotheater Hengelo
Ntjam Rosie
Ntjam Rosie brak door met 
‘Elle’ en werkt inmiddels aan 
haar 4e studio-album. Ntjam 
Rosie is een snel rijzende ster 
in de jazz- en soulmuziek. 
Het te verschijnen album 
´The One´ belooft wederom 
een breed pallet van stijlen 
en intens mooie songs, die 
in de intieme setting van het 
Rabotheater prachtig tot hun 
recht komen.
Entree: € 14,50 inclusief gar-
derobe en pauzedrankje.
Jaarkaarthouders van Jazzpo-
dium de Tor betalen € 7,25.

Wo. 10 dec. 2014, 20:00 uur
Amnesty International 
Avond
Amnesty International groep 
Enschede organiseert in het 
kader van de Internationale 
Dag van de Rechten van de 
Mens een avond in De Tor met 
medewerking van de groep 
Dichters In Enschede (DIE) en 
de emeritus hoogleraar filoso-
fie Hans Achterhuis.
De muziek zal worden ver-
zorgd door studenten Singer/
Songwriter van het ArtEZ 
conservatorium, onder leiding 
van Frank Deiman.
Uiteraard is de entree gratis.

Vrijdag 12 dec. 2014, 21:00 uur
Joost Swart & Amster-
dam Jazz Connection
Geboren in Enschede, opge-
groeid in Haaksbergen en nu 
verovert hij de hele wereld met 
zijn verfrissende en energieke 
jazz: ze zijn net terug van een 
tournee door Azië! 
Joost Swart is een van de nieu-
we generatie jazzpianisten, 
geroemd om zijn improvisaties 
gestoeld op een gedegen 
klassieke scholing.
In 2010 vormde hij het trio The 
Amsterdam Jazz Connection 
met Jeroen Vierdag op bas en 
Sebastiaan Kaptein op drums. 

Wo. 17 dec. 2014, 21:00 uur
ArtEZ Jazz Jam:  
Donna Dolce   
in kerstsfeer
Sfeervolle kerstliederen en 
andere X-mas-standards 
swingend gebracht door Nadya 
Bolhaar, Mathilde van de Veen,
 Joris Bolhaar en Dirk Ornée

Vrijdag 19 dec. 2014, 21:00 uur
New Sound  
Jazz Machine
Vorig seizoen, tijdens Summer-
time in de Tor 
maakten ze 
hun debuut: de 
“New Sound 
Jazz Machi-
ne” onder leiding van Joris 
Bolhaar.  ”38 oren, 38 handen, 
één doel: New Sound Jazz 
Machine.”

vrijdag 26 december 2014 
(tweede kerstdag)
Stille Nacht
Geen opzwepende grooves, 
geen dreunende bassen, zelfs 
geen swingende hihats: Silent 
Night. En in de mensen een 
welbehagen. 

Fijne kerstdagen!

Joris Bolhaar



enschede
Fridaynight Live Jazz

walstraat 21, enschede
www.jazzpodiumdetor.nl


