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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  

onze vrijwilligers en:

Jazzpodium de Tor is dit jaar 45 jaar jong. 
Op 4 september 1970 gaf de Enschede band “Some People” het 
eerste echte officiële jazzconcert in De Tor. De band had net 
“Loosdrecht” gewonnen, een gerenommeerd jazzconcours en 
de voorloper van wat nu het North Sea Jazz Festival is. 
Daarvoor waren er natuurlijk al wel eerder jazz-activiteiten geor-
ganiseerd in sociëteit De Tor, maar dit was het eerste wapenfeit 
van de speciaal hiervoor opgerichte stichting Jazz in Enschede. 

Jazzpodium de Tor is met die 45 jaar één van de oudste en, 
helaas, één van de weinige nog overgebleven jazzclubs van 
Nederland. En, ook heel bijzonder, al die jaren helemaal gerund 
door vrijwilligers. Hun betrokkenheid en inzet maken Jazzpodi-
um de Tor al 45 jaar tot de leukste jazzclub van Nederland en 
omstreken. Hulde!

Reden voor een feestje. Het komende seizoen hebben we uitge-
roepen tot “Jubeljaar”. Een jaar waarin we heel veel extra activi-
teiten gaan organiseren met als motto: het verleden vastleggen, 
het heden vieren en de toekomst verzekeren.  Zo hebben we de 
geschiedenis van Jazzcafé/Jazzpodium De Tor vastgelegd in de 
on-line kroniek Jazzkroniek De Tor. U kunt ‘m bekijken op  
www.jazzkroniekdetor.nl 

Het heden vieren we door speciale concerten en andere acti-
viteiten in dit Jubeljaar. In dit boekje daarvan een voorproefje. 
Check echter ook regelmatig onze site jazzpodiumdetor.nl voor 
updates.

De toekomst verzekeren we door nòg meer aandacht voor nieu-
we ontwikkelingen en door het stimuleren van jong talent en de 
amateur-beoefening van jazzmuziek.

Doet u mee?

Willem Habers
namens bestuur en vrijwilligers 
Jazzpodium de Tor

45 YEARS
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vrijdag 4 sept 2015, 21:00 uur
Some People & 
Jubelsessie
De opening van het jubeljaar 
geschiedt op bijna dezelfde 
wijze als 45 jaar geleden. Toen 
was het Enschede groep Some 
People die het eerste officiele 
concert in De Tor gaf. (Zie het 
postertje van destijds, hier-
boven) Some People bestond 
destijds uit Jaap Liemburg (pia-
no), Chiel Boelaarts (drums), 
Henk Hazewinkel (saxen), 
Reinout Wiedeman (trompet), 
Ewoud Huizing (bas)

Cubop City Big Band bestaat 
20 jaar! Om dit te vieren koos 
drummer en bandleider Lucas 
van Merwijk voor een speciaal 
project. Tierra Viento y Fuego. 
Nieuwe en originele salsa en 
latin jazz bewerkingen van 
het repertoire van de sen-
sationele en vernieuwende 
funkgroup Earth Wind and 
Fire. Klassiekers als: Can’t 
Hide Love, In The Stone, Fan-
tasy, September, Star, Sing a 
Song, Getaway, Saturday Nite 
en Boogie Wonderland wer-
den speciaal voor dit project 
aangepast  en vertaald in het 
Spaans. Nieuwe arrangemen-
ten zijn geschreven door de 
legendarische Colombiaanse 
arrangeur Edy Martinez (Tito 
Puente, Ray Baretto), Marc 
Bischoff en Ilja Reijngoud.
Bezetting:
Lucas van Merwijk: drums, Al-
berto Caicedo, Yma America: 
vocals, 
Marco Toro: bongo, 
Juan Bulu Viloria: conga, Marc 
Bischoff: piano, 
Samuel Ruiz: bas, 
Rik Mol, Loet van der Lee, Joe 
Rivera, Charlie Biggs: trompet, 
David Rothschild, Frans Cor-
nelissen, llja Reijngoud, Martin 
van den Berg: trombone, 
Rolf Delfos, Miguel Boelens, 
Jasper Blom, Wouter Schue-
ler, Gerrit Jan Binkhorst: saxen 
en fluit.

Wim Lutje Schipholt (gitaar). 
Niet alle leden van destijds zijn 
nog onder ons, maar de laatste 
twee kanjers van toen zullen 
nu het Tor-Jubeljaar officieel 
heropenen. 
Vervolgens is het podium voor 
bekende pianisten uit onze re-
gio die allemaal veel en graag 
in de Tor speelden en spelen. 
O.a. Joost Swart, Michiel 
Buursen, Daniel von Piekartz 
en Rob Horsting hebben hun 
medewerking toegezegd.
 
zaterdag 5 sept 2015, 21:00 uur
Lucas van Merwijk & 
Cubop City Bigband
Tierra Viento y Fuego
The Latin side of  
Earth Wind and Fire
De Tor bestaat 45 jaar, de 

Cubop City Bigband

Some People, 45 jaar geleden

45 YEARS
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zaterdag 5 sept 2015
Ruud Ouwehand ontmoet... 
Durk Hijma &  
Rony Verbiest
‘t Is feest in de Walstraat!  
Een bigband in De Tor afgewis-
seld door een klein ensemble 
in het Vestzaktheater. Daar 
ontmoet Ruud Ouwehand 
gitarist  Durk Hijma en accor-
deonist Rony Verbiest. De Belg 
Rony Verbiest stal de harten 
van de Tor-bezoekers tijdens 
een inmiddels legendarisch 
concert in 2005. We verheugen 
ons nu al op de reprise. 

zondag 6 sept 2015, 15:00 uur
Hermine Deurloo & 
ZAPP 4
Een zondagmiddagconcert in 
De Tor. Ze speelde de sterren 
van de hemel op de eerste en 
inmiddels uitverkochte “Live 
in De Tor”-cd, samen met Jan 
Wessels, Ruud Ouwehand en 
wijlen Peter Nieuwerf. Sinds-
dien is ze graag en veel gezien 
in ons jazzpodium. Evenals 
het ZAPP4 strijkkwartet, dat 
iedere keer weer garant staat 
voor muzikale avonturen en 
verassingen.  
Samen brachten ze on-
langs het album Welling uit, 
genoemd naar Café Welling, 
tegenover het Concertgebouw 
in Amsterdam. Een pracht-cd, 
vond ook Maud Mentink in 

Jazz Nu: “Wat een spannend 
geluid dit vijftal produceert! 
Daarnaast is het hartverwar-
mend te zien hoe deze musici 
elkaar de ruimte geven te 
soleren door elkaar op handen 
te dragen. De combinatie van 
een strijkkwartet met mond-
harmonica is voor het gehoor 
direct één geheel”. 
Bezetting: 
Hermine Deurloo: chromati-
sche mondharmonica
Jasper le Clercq: 1e viool
Jeffrey Bruinsma: 2e viool
Oene van Geel: altviool
Emile Visser: cello

vrijdag 11 sept 2015, 21:00 uur
Hilario Durán trio
Hilario Durán is één van ’s we-
relds meest innovatieve pianis-
ten als het gaat om Cubaanse 
en Latin-jazz. 
Geboren in Havana en tegen-

woordig woonachtig in Toronto 
(Canada) werkte hij voor en 
met coryfeeën als Dizzy Gilles-
pie, Arturo Sandoval en Michel 
Legrand. In 2007 ontving hij de 
prestigieuze “Chico O’Farrill 
lifetime achievement award” 
voor zijn bijdrage aan de ont-
wikkeling van de Afro-Cubaan-
se en Latin-jazz.
Bezetting:  
Hilario Durán: piano 
Roberto Occhipinti: bas 
Mark Kelso: drums

vrijdag 18 sept 2015, 21:00 uur
Dual City Concert Band
feat. Hans Dekker
Het eerste concert van onze 
huisbigband in dit Jubeljaar 
wordt natuurlijk ook een fees-
telijk gebeuren. Temeer daar 
ook de Dual City Concert Band 
dit seizoen een jubileum viert. 
In januari bestaat de band 25 
jaar. Dat vieren we door dit 
seizoen gastsolisten uit te no-
digen die allemaal ooit lid zijn 
geweest van ‘onze’ Dual City 
Concert Band.  
Als eerste in de rij Boekeloër 
Hans Dekker, tegenwoordig 
de alom bejubelde slagwerker 
van de WDR-bigband, de beste 
bigband van Europa.

ZAPP4 en Hermine Deurloo 
tijdens CD presentatie in het BIM-huis (foto: Jules Carati) 

Paul BollenbackDual City  Concert Band
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vrijdag 25 sept 2015, 21:00 uur
Philip Catherine & 
Jasper van ‘t Hof
Voor velen die er bij mochten 
zijn, waaronder scribent dezes, 
het mooiste concert ooit gege-
ven in Enschede: het duo-op-
treden van Philip Catherine en 
Jasper van ‘t Hof tijdens het 
Grolsch International Jazzfes-
tival van 2012. Op het intieme 
podium achter de Jacobuskerk 
brachten deze twee muzikale 
giganten het publiek in een 
soort van muzkale trance. 
Onvergetelijk en nimmer 
geëvenaard. Tenminste...nog 
niet...
Vanavond zitten ze op het 
Tor-podium: twee muzikale 
genieën van wereldfaam op het 
leukste podium van Nederland.
Zorg dat je op tijd bent!

vrijdag 2 okt 2015, 21:00 uur
Masha Bijlsma band
Als we toch bezig zijn met 
lustrums vieren: Masha Bijlsma 
zit dit jaar 25 jaar ‘in het vak’. In 
die 25 jaar vierde ze triomfen 
op internationale podia en 
wordt ze in heel Europa op 
handen gedragen. Terecht! 
Gelukkig wist ze in die jaren 
ook regelmatig de weg naar 
De Tor te vinden. Daarom zijn 
we heel erg blij dat ze haar 
jublileumfeestje wil vieren op 
ons podium, samen met  trom-
bonist Bart van Lier. Alweer 
een feestje!
Bezetting: 
Masha Bijlsma: zang 
Bart van Lier: trombone
Ed Baatsen: piano
Henk de Ligt: bas 
Dries Bijlsma: drums

vrijdag 9 okt 2015 , 21:00 uur
Ruud Ouwehand ontmoet... 
Toon Roos &  
Martijn van Iterson
“De mooiste toon is van Roos” 
schreef Tubantia-recensent 
Ton Ouwehand ooit eens over 
de muziek van saxofonist Toon 
Roos. Terecht. Bijna ieder jaar 
komt Toon wel ons podium 
bespelen. Met z’n fusionband 
de Toon Roos group, met z’n 
main-streamquintet of, zoals 
vanavond, als gast bij Ruud 
Ouwehand.  
Eerlijk is eerlijk: dit wordt een 
concert met een rafelrand-
je: als derde man in dit trio 
niet wijlen Peter Nieuwerf, 
die decennialang het vaste 
muziekmaatje van ons huistrio 
was, maar  gitarist Martijn van 
Iterson. 

vrijdag 16 okt 2015, 21:00 uur
Münsterland Festival 
Phil Abraham &  
Johan Clement trio
Van 18 september tot 24 
oktober wordt in de Euregio het 
Münsterland Festival georga-
niseerd. Jazzpodium de Tor 
is uitgenodigd als één van de 
Nederlandse podia in dit fes-
tival te participeren. Doen we 
graag. Zeker als in het kader 
van dit festival niemand minder 
dan de Belgische trombonist 
Phil Abraham met het trio Peter TiehuisJasper van ‘t Hof , Philip Catherine

Toon RoosMasha Bijlsma
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Johan Clement een concert 
komt geven.  Phil Abram-
ham speelde o.a. met Michel 
Petrucciani, Charles Aznavour, 
Clark Terry, Toots Thielemans, 
Michel Legrand en zo kunnen 
we nog wel even doorgaan. 
Bezetting: 
Phil Abraham: trombone,  
Johan Clement: piano,  
Eric Timmermans: bas,  
Erik Kooger: drums

vrijdag 23 okt 2015, 21:00 uur
The Ploctones
11-jaar StoerToer
Een feestjaar in De Tor, daar 
mogen de Polctones niet 
ontbreken.‘De vuurbal van de 
lage landen’, ‘het vierkoppige 
monster’, ‘de roedel niet te 
stoppen sledehonden’ - kortom 
The Ploctones – vieren in 2015 
hun elfjarig bestaan. Inder-
daad, níet tien, níet twaalf-en-
een-half, maar elf jaar is voor 
The Ploctones reden voor 
een verjaardagstoer langs de 
Nederlandse podia onder de 
noemer 11-jaar StoerToer. 
Daarmee maakt Nederlands 
fijnste funkjazz band meteen 
een punt: niet de gebaande pa-
den, niet dát wat voor de hand 
ligt, maar nét even anders: dat 
zijn The Ploctones ten voeten 
uit.  In de StoerToer passeren 
natuurlijk oude hits de revue, 
denk aan Heroes, Kont, Rrrrrita 

en Paalangst. Maar natuurlijk 
ook nieuw werk, en wie wil nu 
niet weten hoe Droplul gaat 
klinken?
The Ploctones zijn: 
Anton Goudsmid: gitaar 
Efraïm Trujillo: sax 
Jeroen Vierdag: bas 
Martijn Vink: drums

vrijdag 30 okt 2015, 21:00 uur
Tor Talents - Supermoon
Vanavond doen we het eens 
anders: geen zitconcert maar 
een sta/dansconcert. Op het 
podium funky, swingende 
bands die muziek maken waar 
je gewoon niet bij stil kunt zit-
ten. En dat is dan ook niet de 
bedoeling. De stoelen gaan er 
vanavond uit, de voetjes gaan 
van de vloer. Voor de definitie-
ve line-up verwijzen naar de 
site jazzpodiumdetor.nl.

vrijdag 6 nov 2015, 21:00 uur
Frits Landesbergen 4
Frits Landesbergen is volgens 
velen de beste vibrafonist van 
Nederland en omstreken.  Hij 
trad onder andere op met Ma-
deline Bell, het Rosenberg Trio, 
Louis van Dijk, Cor Bakker, 
Georgie Fame, Milt Jackson, 
Toots Thielemans, Thijs van 
Leer en Monty Alexander.  
Een bijzondere line-up met de 
Belgische ster-drummer Dré 
Pallemaerts, meester-gitarist 
Maarten v.d. Grinten en bassist 
Erik Robaart.
Bezetting:
Frits Landesbergen: vibrafoon, 
Maarten v.d. Grinten: gitaar, 
Dré Pallemaerts: drums, 
Erik Robaart: bas.

vrijdag 13 nov 2015, 21:00 uur
Dual City Concert Band
feat. Jan Wessels
Goede wijn behoeft geen 
krans! 25 jaar geleden was 
‘ie één van de oprichters van 
de Dual City Concert Band en 
eerste dirigent. 
Vanavond treedt hij aan als 
gastsolist: de trompet-trots van 
Twente: Jan Wessels, beroemd 
om zijn veelzijdigheid, prach-
tige toon en verrassende im-
provisaties. En, laten we maar 
eerlijk zijn, stiekum hopen we 
allemaal dat ‘ie ook nog even 
gaat zingen...

Ack van Rooyen

The Ploctones
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vrijdag 20 nov 2015, 21:00 uur
Herman Nijkamp kwartet
Als Herman Nijkamp begint te 
zingen, breekt de zon door....
We kennen ‘m vooral als trom-
pettist in o.a. het Millennium 
Jazz Orchestra maar daar-
naast is hij als vocalist onover-
troffen. Kenners vergelijken zijn 
zang met die van Mark Murphy 
en Kurt Elling. Alsjeblieft. Tijd 
om ‘m eens uit te nodigen met 
zijn eigen kwartet.
Bezetting: 
Herman Nijkamp: zang, trom-
pet, bugel, 
rest of line-up: t.b.a.

vrijdag 27 nov 2015, 21:00 uur
Ruud Ouwehand ontmoet... 
Ack van Rooyen en 
Jasper Soffers
Vaak gehoord in de Tor: Komt 
Ack weer spelen? Tuurlijk komt 
Ack spelen in het Tor-Jubeljaar. 
Hij zou niet anders willen en wij 
al helemaal niet. 
Ack van Rooyen, legendari-
sche trompettist en bugelspe-
ler en nestor van de vaderland-
se jazzscene. En ook nog eens 
de liefste man die er rondloopt 
tussen hier en Tokyo. Zijn 
concerten in de Tor staan altijd 
garant voor prachtige, lyrische 
muziek en ademloos publiek. 
Als Ack speelt, kun je een 
speld horen vallen.  
Ack wordt begeleid door ‘onze’ 

Ruud Ouwehand op bas en 
pianist Jasper Soffers, o.a. be-
kend van het Metropole Orkest. 
Bezetting: 
Ack van Rooyen: trompet, bugel 
Jasper Soffers: piano 
Ruud Ouwehand: bas

vrijdag 4 dec 2015, 21:00 uur
Eric Ineke’s JazzXpress
In het Tor-jubeljaar mag 
zilveren Tor drager Eric Ineke 
natuurlijk niet ontbreken. Al 
sinds het eerste seizoen van 
De Tor is hij vaste gast.  
Vanavond met zijn ‘eigen’ 
JazzXpress,  een kwintet in de 
beste hardboptraditie.  Onder 
het motto ‘swinging hard’ vor-
men drie generaties jazzcats 
één explosieve line up. 
Bezetting:
Eric Ineke: drums, 
Rik Mol: trompet, 
Sjoerd Dijkhuizen: tenorsax, 

Rob van Bavel: piano, 
Marius Beets: bas

vrijdag 11 dec 2015, 21:00 uur
Peter Beets
Wat moeten we nog vertellen 
over Peter Beets? Dat ie al 
sinds zijn vroege puberteit 
in De Tor komt en z’n eerste 
sporen in de jazz in De Tor 
zette? Of dat ‘ie nu een van de 
meest erkende pianogiganten 
van onze tijd is?  Voor het 
programma “Chopin meets the 
Blues” heeft hij de mooiste  
melodiën van Fréderic Chopin 
met smaak bewerkt tot swin-
gende jazzklassiekers. 

vrijdag 18 dec 2015, 21:00 uur
New Sound Jazz Machine  
Kerstconcert
Mooie tradities moet je koes-
teren. Het kerstconcert is zo’n 
fraaie traditie, waar we ons 
bij De Tor ieder jaar weer op 
verheugen. 
Dit jaar door ‘onze’ trots; de 
New Sound Jazz Machine on-
der leiding van Joris Bolhaar.

vrijdag 25 dec 2015
Stille Nacht
geen concert

Eric Ineke

Peter Beets




