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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
Pim Kroeze
(06) 38 39 50 70
pim@jazzpodiumdetor.nl

de activiteiten van 
Jazzpodium de Tor  

worden mede 
mogelijk gemaakt door  

onze vrijwilligers en:

Jazzpodium de Tor: nog maar 45 jaar jong
Vorig jaar vierden we het feit dat Jazzpodium de Tor 45 jaar jong 
is. Daar gaan we dit seizoen natuurlijk gewoon mee verder. 
Hoe? Door wekelijks prachtige concerten te organiseren in de 
leukste jazzclub van Nederland, met musici die hun sporen meer 
dan ruimschoots hebben verdiend en met musici die aan het 
begin van hun carrière staan. Ouwe rotten en jonge honden, 
zogezegd. En door voortdurend muzikale grenzen te passeren 
en verbindingen op te zoeken.  Wij geloven niet in geografische 
grenzen, muzikale beperkingen of generatiekloven!

Natuurlijk, we zijn een jazzclub. Maar de essentie van jazz is 
dat die muziek zich, met respect voor de tradities, voortdurend 
vernieuwt en verjongt en dat jazzmusici onophoudelijk op zoek 
zijn naar nieuwe wegen en manieren om vorm te geven aan de 
universele taal van muziek. 

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 die jaren tot de leukste jazzclub van Nederland en 
omstreken. Hulde!

De komende 45 jaar gaan we door met nòg meer aandacht voor 
kwaliteit die zich heeft bewezen, stimuleren van nieuwe ontwik-
kelingen en nieuw talent en het promoten van de amateur-beoe-
fening van jazzmuziek.

Doet u mee?

Willem Habers
namens bestuur en vrijwilligers 
Jazzpodium de Tor

Oh ja: dit boekje geeft een beeld van wat we het komend half 
jaar gaan doen in De Tor. Check ook regelmatig onze site jazz-
podiumdetor.nl voor recensies, nieuws en programmatoevoegin-
gen en - wijzigingen.
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vrijdag 9 sept 2016, 21:00 uur
Openingsconcert 
Eric Vloeimans &  
Florian Weber
Seizoen 2016-2017 van Jazz-
podium de Tor wordt geopend 
door twee musici die voor 
eens en voor altijd bewijzen 
dat het onderscheid tussen 
klassiek, jazz, wereldmuziek 
en avant-garde kletspraat is: 
Neerlands top-trompettist Eric 
Vloeimans en Duitslands’ we-
reldpianist Florian Weber. Een 
aantal jaren terug namen ze 
samen in het Concertgebouw 
in Amsterdam een inmiddels 
legendarisch album op. Van-
avond in De Tor gaan we die 
magie herbeleven.

Over Eric Vloeimans hoeven 
het nauwelijks te hebben: “de 
beste eigenschappen van 
Maurice André, Miles Davis en 
Chet Baker zijn in één persoon 
verenigd. Met één voorbehoud: 
Eric Vloeimans heeft zijn enige 
eigen onmiskenbare geluid”, al-
dus recensent Siebe Riedstra.

Ook Weber is niet de minste: al 
op jonge leeftijd was hij actief 
in zowel de jazz als de klassie-
ke muziek en won hij diverse 
prijzen. Hij kreeg een beurs 
om aan het Berkeley College 
of Music in Boston te studeren.  
Daar ontstond het internationa-

Peter Herbolzheimer Big Band, 
WDR Big Band, Dutch Jazz Or-
chestra, Metropole Orchestra, 
SFB Bigband, Süd-Deutscher 
Rundfunk Orchestra, Clark 
Terry Orchestra, Gil Evans 
Orchestra en de Clarke-Boland 
Bigband.

vrijdag 23 sept 2016, 21:00 uur
Andre Kervers’ 
Borboleta
Andre Kerver, gepokt en gema-
zeld in de klassieke muziek en 
jarenlang soloklarinettist bij 
het Orkest van het Oosten (of 
hoe die club tegenwoordig ook 
mag heten) en mede-oprichter 
van het Valerius Ensemble 
richt zich met Borboleta geheel 
op geimproviseerde muziek.  
Daarvoor heeft hij drie musici 
van wereldklasse uitgenodigd. 
Klassiek ontmoet jazz ontmoet 
wereldmuziek.
Andre Kerver: klarinet
Bert van de Brink: piano
Niels Bijl: saxen
Ruud Ouwehand: bas

zondag 25 sept 2016, 14:00 uur
Uit-Festival Enschede
Op zondag 25 september laten 
de culturele instellingen van 
Enschede en professionals en 
amateurs zien en horen hoe 
geweldig leuk cultureel uitgaan 
in onze stad is. De Oude Markt 
wordt tijdens het UIT-festival 
omgetoverd in een festivalter-
rein met tentjes vol optredens, 

le jazztrio Minsarah, waarmee 
hij de grenzen tussen genres 
wil vervagen en nieuwe klank-
mogelijkheden wil ontdekken. 
Eric Vloeimans: trompet
Florian Weber: piano

vrijdag 16 sept 2016, 21:00 uur
Dual City Concert Band
feat. Ack van Rooyen
Het huisorkest van Jazzpo-
dium de Tor; een concert 
jazz bigband, gevormd door 
professionele musici uit heel 
Nederland. Geïnspireerd door 
door orkesten en musici als 
Count Basie, Mel Lewis/Thad 
Jones, Bob Brookmeyer, Maria 
Schneider, Jim McNeely en 
vele anderen. 
Vanavond spelen ze met de 
nestor van de Europese jazz: 
Ack van Rooyen. Ack van 
Rooyen speelde o.a. bij het: 
Aimé Barelli Orchestra (Parijs), 

Andre Kerver

Florian Weber (foto Gerhard Richter)
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workshops en expo’s. Denk 
theateracts en rappen in een 
tent, een retro vinyl huisje, 
verrassingsacts op de terras-
sen, artist talks bij Concordia, 
optredens in de kerk, und so 
weiter. Het gaat een geweldig 
leuk feestje worden voor jong, 
oud, cultuurvreter of toevallige 
voorbijganger.
Jazzpodium de Tor is van de 
partij. Jij ook?

vrijdag 30 sept 2016, 21:00 uur
Pitch Plot
De Nederlands/Franse 
jazzfluitist Jeroen Pek toerde 
in 2015 met zijn internationale 
kwartet Pitch Plot 4 door Ne-
derland, Frankrijk en Spanje. 
Naast Jeroen horen we de 
New Yorkse bassist James 
Cammack, die decennialang 
speelde met  pianolegende 
Ahmad Jamal, maar ook met 
Youssou n’Dour, gitarist Larry 
Coryell, saxofonist George 
Coleman and saxofonist/
fluitist Yusef Lateef. De jonge 
Duitse pianist Christian Pabst 
wordt gezien als een lyrisch en 
poëtisch musicus. Drummer 
Onno Witte is een muzikale 
omnivoor die bekend staat om 
zijn virtuositeit en melodische 
creativiteit.
Jeroen Pek: fluit
James Cammack: bas
Christian Pabst: piano, toetsen
Onno Witte: drums

vrijdag 7 okt 2016, 21:00 uur
Azul
The music of Milton Nascimento
 Zes musici met een gezamen-
lijke voorliefde en een verfris-
sende blik op de origine van 
Braziliaanse muziek. Centraal 
staat de muziek van Milton 
Nascimento. De verschillende 
disciplines die in deze band 
samensmelten, brengen een 
verrassend geluid. Braziliaans 
meets kamermuziek.

De warme stem van Ana 
Beck blijkt uitstekend bij de 
omfloerste flugelhorn van 
Angelo Verploegen en de 
zwoele tonen van de viool van 
Jorien Muste te passen. En 
met de vindingrijke creativiteit 
van pianist Ed Baatsen, bassist 
Henk de Ligt en percussionist 
Michael de Miranda bleek de 
setting compleet. 
De singer/songwriter Milton 
Nascimento wordt beschouwd 

als één van de iconen uit de 
Braziliaanse muziek. Gewor-
teld in de samba uit Rio de 
Janeiro gaan zijn composities 
vaak in de richting van de 
moderne jazz. De complexe rit-
mische structuren, ongewone 
harmonieën en asymmetrische 
melodieën zijn kenmerkend 
voor zijn muziek. Speciaal voor 
dit project heeft Henk de Ligt 
composities van Nascimento 
van een geheel nieuw arran-
gement voorzien. Dit uiteraard 
met respect voor het origineel 
en gebruik makend van  het 
specifieke geluid van dit en-
semble met viool en flugelhorn.
Ana Beck: zang
Jorien Muste: viool
Angelo Verploegen: flügelhorn
Henk de Ligt: bas
Ed Baatsen: piano
Michael de Miranda: percussie

vrijdag 14 okt 2016, 21:00 uur
Maarten Ornsteins’ 
DASH!
Maarten Ornstein speelt 
tenorsaxofoon, klarinet en bas-
klarinet. Bij gelegenheid ook 
tarogato, elektrisch saxofoon, 
MPC en laptops. Hij is tevens 
componist en arrangeur. 
Vanavond speelt hij met zijn 
free-funk trio DASH!.
Een funky combinatie van 
Balkan-ritmes, funky grooves 
en meer traditionele jazz en 
soul. “Jazz, funk, Zappa-eske 
en carnavaleske theatraliteit 

Ana Beck - Azul

Pitch Plot
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met hier en daar een zweem-
pje exotica gaan fris in de mix” 
aldus dagblad Trouw.
Maarten Ornstein: (bas)klarinet, 
tenorsax
Alex Oele: bas
Eric Hoeke: drums

vrijdag 21 okt 2016, 21:00 uur
Instant Composers 
Pool Orchestra
Het meest legendarische 
jazzgezelschap van Nederland.  
Het ICP Orchestra werd in 
1967 opgericht door Han Ben-
nink en Misha Mengelberg en 
ontwikkelde zich tot een veel-
zijdig orkest, dat Amerikaanse 
swing koppelt aan Europese 
muziek, avant-garde en een 
gezonde dosis absurdisme.
Het repertoire van het orkest 
bestaat voor een belangrijk 
deel uit composities van pianist 
Misha Mengelberg. Geïnspi-
reerd door Duke Ellington 
koos hij voor musici met heel 
verschillende achtergronden, 
ieder met een geheel eigen 
stijl. De huidige pianist is Guus 
Janssen, die ook als organist 
en componist te horen is op 
het recente ICP-album ‘East of 
the Sun’. Aanjager van het stel 
is nog altijd drummer Han Ben-
nink, bekend om zijn extraverte 
manier van spelen.
Michael Moore: altsax, klarinet
Ab Baars: tenorsax, klarinet
Tobias Delius: tenorsax, 
klarinet

Thomas Heberer: trompet
Wolter Wierbos: trombone
Mary Oliver: (alt)viool
Tristan Honsinger: cello
Ernst Glerum: bas
Han Bennink: drums
Guus Janssen: piano

vrijdag 28 okt 2016, 21:00 uur
Wild Man Conspiracy
Wild Man Conspiracy staat 
voor spontaniteit, humor, crea-
tiviteit, speelsheid en improvi-
satie. De groep raast hiermee 
voorbij aan alle hokjes waarin 
zij niet gevonden willen worden 
en vormt hiermee een welkome 
aanvulling op de wereld van 
de jazz en geïmproviseerde 
muziek. Muziek van musici die 
er niet op uit zijn om iets te be-
wijzen maar hetzelfde zoeken: 
Samen mooie, grenzenloze 
en eerlijke muziek maken en 
hiermee hun publiek raken!
Als speciale gast op het podi-
um de Amerikaanse tenorsaxo-

fonist Chris Cheek, bekend van 
zijn (meer dan zestig!) plaatop-
names met o.a.  Paul Motian, 
Charlie Haden’s Liberation 
Music Orchestra, Bill Frisell, 
Brian Blade, Lee Konitz, Carla 
Bley, Tom Harrell, Wolfgang 
Muthspiel, Brad Mehldau, en 
Kurt Rosenwinkel.
Chris Cheek: tenorsax
Gerard Kleijn: trompet
Guillermo Celano: gitaar
Joost Kesselaar: drums

zondag 30 okt 2016, 14:00 uur
Generatiepodium
i.h.k.v. Culturele Zondag
Enschede staat deze zondag 
in het teken van het Zilverfes-
tival. De Tor stelt zijn podium 
beschikbaar als “Generatiepo-
dium”. Twee (of meer) genera-
ties, waarvan tenminste één 
55-plus, brengen samen een 
performance op het podium. 
Muziek, zang, poëzie, dans...
Meer weten of meedoen? 
Check culturelezondag.nl.
(aanvang 14:00 uur, vrij entree)
 
vrijdag 4 nov 2016, 21:00 uur
Tineke Postma quartet
Tineke Postma zit “nog maar” 
tien jaar in ‘t vak! Nadat zij 
cum laude was afgestudeerd 
aan het conservatorium van 
Amsterdam verraste zij de 
wereld door zich te ontwikkelen 
tot één van de meest bejubelde 
en succesvolle jazzmuzikanten 
die Nederland ooit heeft ge-

Tineke Postma Quartet

Instant Composers Pool Orchestra
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kend. In 2015 kreeg ze de Boy 
Edgarprijs, de meest prestigi-
euze jazzonderscheiding van 
Nederland. 
De stijl van Postma wordt door 
de critici vaak gekarakteriseerd 
als post-bop. Tineke zegt daar 
zelf over: “Post-bop of niet; ik 
wil gewoon écht improviseren. 
Ik wil met nieuwe, frisse ideeën 
aankomen. Iedere noot moet 
een reactie zijn op wat mijn 
bandleden spelen. Jazz is een 
vorm van communicatie die 
geen ruimte laat voor wellui-
dende speeches die de rest 
van de band het zwijgen op-
leggen. Iedere noot moet een 
beeld bevatten of een woord of 
een zin van een verhaal. Die 
benadering van muziek heeft 
voor mij zoveel mogelijkheden 
geopend.”
Tineke Postma: saxen
Marc van Roon: piano
Frans van der Hoeven: bas
Martijn Vink: drums 

vrijdag 11 nov 2016, 21:00 uur
Dual City Concert Band
olv Rob Horsting
Jarenlang was hij de leider van 
de band, vanavond terug als 
gastdirigent en arrangeur.
“Even Enschede bellen” 
denkt menig orkestleider als 
‘ie verlegen zit om een goed 
arrangement. Rob Horsting 
begint immers zo’n beetje de 
hofleverancier van arrange-
menten en bewerkingen voor 

alle grote nationale en interna-
tionale ensembles te worden. 
Er gaat bijna geen uitzending 
van “Podium Witteman” voor-
bij, of er zit wel een arrange-
ment van Rob in. Hij schreef 
en schrijft voor het Metropole 
Orkest, The Jazz Orches-
tra of the Concertgebouw, 
maar ook voor tal van andere 
orkesten zoals het Orkest van 
het Oosten, Ifiamminghi, het 
NNO, het Rotterdam Filhar-
monisch, de Mariniers Kapel, 
de Luchtmacht Kapel,  Escher 
ensemble en Fuse.

vrijdag 18 nov 2016, 21:00 uur
Brian Levy/Rick Hollander
Quartet
Dit Amerikaans/Duitse kwartet 
bestaande uit saxofonist Brian 
Levy (Boston), gitarist Paul 
Breandle (München), bassist 
Will Woodart (New York) 
en drummer Rick Hollander 
(Detroit) tourt momenteel door 
Europa en doet ook Twente 

aan. De klank van Brian Levy 
is geworteld in de Blue Note 
traditie van tenor-giganten als 
John Coltrane, Sonny Rollins 
en Dexter Gordon. Een avond-
je onbekommerde akoestische 
jazz in de grote traditie van de 
jaren 60.
Brian Levy: tenorsax
Paul Braendle: gitaar
Will Woodart: bas
Rick Hollander: drums

vrijdag 25 nov 2016, 21:00 uur
Ruud Ouwehand presenteert:
Judy Niemack
Judy Niemack is de ultieme 
jazz-zangeres. Ze zingt teksten 
met emotie en elegantie en 
gebruikt haar stem om virtuoos 
te improviseren. Naast haar 
carrière als performer maakte 
zij furore als vocale jazz peda-
goge. Zij treedt niet alleen op 
over de hele wereld,  ze geeft 
daarnaast masterclasses en 
leidt de vocale afdeling van 
het Jazz Institut Berlin. Haar 
jazzmethodes hebben zangers 
over de hele wereld geïnspi-
reerd en opgeleid. 
Judy Niemack is tekstschrijver 
voor composities van meer dan 
100 bekende jazz instrumen-
talisten, met inbegrip van Pat 
Metheny, Richie Beirach, Lee 
Konitz en Curtis Fuller.
Judy Niemack: zang
Julian Bohn: piano
Bobby Bünning: drums
Ruud Ouwehand: bas

Rob Horsting (foto: Eddy Vermeer)

Judy Niemack
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vrijdag 2 dec 2016, 21:00 uur
Barth Wirtz quintet
Saxofonist Bart Wirtz won al 
verschillende prijzen zoals de 
Erasmus Jazz Prijs, de Leiden 
Jazz Award, de Breda Jazz 
Prijs. In 2012 mocht hij de 
Edison Jazzism Publieksprijs 
in ontvangst nemen voor het 
album iDreamer. Het nieuwe 
album ‘Interview’ werd weder-
om genomineerd voor deze 
prijs. Na iDreamer en Interview 
is het nu tijd voor een nieuwe 
band, een nieuw geluid! 
Vanavond kunnen we live 
getuige zijn hoe Wirtz en zijn 
band de nieuw geschreven 
stukken verfijnen en verken-
nen. Een avontuurlijk cross-
over geluid met invloeden van 
blues, roots en hip-hop.
Barth Wirtz: saxen
Kasper Kalf: bas
Emiel van Reithoven: toetsen
Niek de Bruijn: drums 
Bink: percussie, sounds

vrijdag 9 dec 2016, 21:00 uur
Marzio Scholtens’ 
Americana trio
Marzio Scholten (1982) is een 
van de meest toonaangevende 
Nederlandse jazzgitaristen van 
dit moment. Scholtens muziek 
wordt omschreven als moderne 
jazz, diepgaand en kleurrijk. 
Van de moerassen van Loui-
siana tot aan de klanken van 
Scandinavië. Dit trio flirt met 
de genres Blues, Jazz, Folk 

en Americana en speelt een 
combinatie van eigen werk en 
bestaand materiaal. Met de 
eigenwijze signatuur van Mar-
zio Scholten, de keuze van het 
repertoire en het verrassende 
samenspel van dit trio kan er 
niets anders dan prachtige, 
aardse en zielvolle muziek 
ontstaan.
Marzio Scholten: gitaar
Mark Haanstra: bas
Niek de Bruijn: drums

vrijdag 16 dec 2016, 21:00 uur
Dual City Concert Band
feat. Hermine Deurloo
Ook al denk je haar niet te 
kenen, als je de eerste tonen 
hoort van het deuntje van de 
rookworst-reclame fluit je de 
rest zo mee. Dat deuntje komt 
uit de mondharmonica van 
Hermine Deurloo. 
Maar ze kan veel meer: vorig 
jaar was ze nog in De Tor 
samen met het ZAPP4 strijk-
kwartet om hun cd “Welling” te 

presenteren en op de cd “Live 
in de Tor” schittert ze naast 
Jan Wessels, Ruud Ouwehand 
en Peter Nieuwerf.
Hermine Deurloo studeerde 
aan het Conservatorium van 
Amsterdam maar is autodidact 
op de chromatische mondhar-
monica. Inmiddels is ze een 
van de bekendste spelers van 
dit instrument. 

vrijdag 23 dec 2016, 21:00 uur
TOR-Kerstconcert
New Sound Jazz Machine
“The Most Wonderful Time 
Of The Year”. ‘t Begint al een 
fraaie traditie te worden: het 
kerstconcert van de New 
Sound Jazz Machine onder 
leiding van Joris Bolhaar. 

Wat ze precies gaan doen is 
nog even geheim, dat ‘t weer 
heel sfeervol en gezellig wordt 
staat nu al vast. 

De jazzmuziek barst van 
mistletoes, jinglebells, en alle 
bijbehorende romantiek. Het 
laatste concert van het jaar 
maken we tot een waar kerst-
festijn met carols, ballads en 
close-harmony. Merry X-mas 
and a happy New Year.

New Sound Jazz Machine

Barth Wirtz




