REBECCA & LOUISE

Elke woensdag OPEN JAMSESSIE
De sessies staan onder leiding van Terry Knight (drums) en
Alex Milo (contrabas, gitaar). Piano, contrabas en drumstel
zijn aanwezig, incl. basgitaarversterker en zanginstallatie.
Info op facebook: Jamsessie@Regentenkamer Den Haag.

Friday Night Live
Simone Pormes

REBECCA PARRIS

LOUISE VAN AARSEN

Kaarten
Reserveren via info@regentenkamer.nl, aan de kassa of
online ticketservice via www.regentenkamer.nl.
Ooievaarspas / studentenkaart: 50% korting.
Voor actuele wijzigingen in de programmering: zie website.
Zaal open: 30 minuten voor aanvang

ode aan BROER PRONK

UDO VAN BOVEN TRIO
Ft. JOHN MARSHALL

ORQUESTA DE MAYO

Elke donderdag COOKIN’ JAZZ
Van 18.00 tot 20.00 uur vrije toegang. Kom gezellig luisteren
naar de optredens. Bij Cookin’ Jazz kunt u ook genieten van
een heerlijke Indische maaltijd (€10).

programma | DECember 2016

Bereikbaarheid
Ingang: Cort Heyligersstraat 4 - 2518 PD Den Haag.
Kantoor: woensdag t/m vrijdag van 11 -13 u. Tel. 070 3658612
De Regentenkamer ligt aan de rand van het centrum.
Met de fiets: 15 minuten vanaf HS en CS.
Openbaar vervoer: tram 2, 3 en 11.
Met de auto: Centrumring (S100) Gratis parkeren op eigen
terrein en voldoende parkeergelegenheid in omgeving.

Regentenkamer

MICHAEL VAREKAMP

O.WA.L
PAUL
PAULBERNER
BERNER

COBA IN OPTIMA

word vriend / donateur!
De Regentenkamer heeft een culturele
ANBI status en daarmee zjn giften aan ons
aftrekbaar van de belasting.

www.regentenkamer.nl - info@regentenkamer.nl
facebookpagina: regentenkamer den haag

JAZZ*FUSION*world *LATIN*THEATER*KUNST
Optredens van bekende musici en nieuw talent

* INTERNATIONAAL * NATIONAAL * LOKAAL *

www.regentenkamer.nl

JAZZ

SCHOOL VOOR JONG TALENT

JAZZ

Do 1 DEC
20:15 uur
vrij entree

o.l.v. ERWIN HOORWEG
De jongste generatie jazz-leerlingen van de
School voor Jong Talent op het Koninklijk
Conservatorium presenteren zich op piano.
Het wordt een avond vol enthousiasme en
met veel passie voor jazz.

Do 15 DEC
20:15 uur
€12.50

VOCAAL

UDO VAN BOVEN TRIO+JOHN MARSHALL
Pianist-arrangeur Udo van Boven, bassist
Alex Milo en drummer Ben Schröder
vormen als trio een uitstekende basis voor
de begeleiding van talloze solisten uit
binnen- en buitenland, vanavond met de
Amerikaanse ster-trompettist John Marshall.

JAZZ

herinnering aan ruud PRONK

Vr 2 DEC
20:15 uur
€15.00

REBECCA PARRIS & LOUISE VAN AARSEN
De amerikaanse, Grammy genomineerde
jazz vocalist Rebecca Parris staat in de VS
bekend als Boston’s First Lady of Jazz.
Rebecca en Louise zullen u een onvergetelijke avond bezorgen, denk daarbij aan
Carmen McRae en Sarah Vaughan.

Vr 16 DEC
20:15 uur
€7.50

Herdenkingsconcert voor Ruud (Broer) Pronk
Babes Pronk - zang
Timothy Banchet - piano
Vincent Koning - gitaar
Alex Milo - contrabas
Joost Patocka - drums

JAZZ

THE PAUL BERNER BAND

TANGO

ORQUESTA DE MAYO

Do 8 DEC
20:15 uur
€12.50

De Paul Berner Band speelt weer prachtige
luistermuziek in de Regentenkamer.
Ze spelen bekend repertoire en ook wat
nieuwe stukken.
Kracht en tederheid, diepte en eenvoud,
zingen en dansen.

Zo 18 DEC
16:00 uur
€12.50
voorv.: €10,00

Het muzikaal niveau is hoog en de groep
aarzelt niet om ondanks de ongebruikelijke
bezetting met fluit en klarinet, haar tanden
te zetten in complex repertoire, zoals
Emancipación van Pugliese, of het virtuoze
La Muerte del Angel van Piazzolla.

JAZZ

O.WA.L - OTHERWISE WE ARE LOST

JAZZ

MICHAEL VAREKAMP

Vr 9 DEC
20:15 uur
€10.00

Dit hedendaags “Avant-Garde” ensemble
wordt geleid door drummer en componist
Tancrède D. Kummer. O.WA.L brengt jonge
musici samen die compromisloze muziek
maken. ‘Dance! Dance! Otherwise we are lost‘
(Pina Bausch)

Do 22 DEC
20:15 uur
€15.00

2016 wordt vanavond alvast weggeblazen!
Michael Varekamp - Trompet & Vocals
Dimitri Shapko - Tenorsax
Wiboud Burkens - Hammond B3
Harry Emmery - Triple bass
Erik Kooger - Drums

zang
THEATER
Zo 11 DEC
16:00 uur
€12.50

COBA IN OPTIMA FORMA
Coba en haar Cobats verwennen u met be
kend en nieuw Coba-repertoire. Met tevens
een voorproefje uit ‘Coba liebt Marlene’, de
muzikale avond van het evenement ‘Drie
Dolle Dietrich Dagen’ op 5, 6 en 7 mei 2017.
Programma voor gevorderden!

jazzy
pop
Vr 30 DEC
20:30 uur
€12.50

Voor actuele wijzigingen in de programmering
en meer informatie: www.regentenkamer.nl
ELKE DONDERDAG van 18.00 tot 20.00 uur
COOKIN’ JAZZ - Vrij entree
Bij Cookin’ Jazz kunt u elke donderdag ongedwongen
genieten van een drankje met het optreden van een live
jazz band. Ook is onze Indische keuken dan geopend
voor een heerlijke maaltijd van €10.

Meer informatie: www.regentenkamer.nl
ELKE WOENSDAG vanaf 20.00 uur Vrij entree
OPEN JAMSESSIE * geniet mee * Doe mee!!!
De sessies staan o.l.v. Terry Knight (drums) en Alex Milo
(contrabas, gitaar). Piano, contrabas en drumstel zijn
aanwezig, incl. basgitaarversterker en zanginstallatie.
Lees meer op onze facebookpagina voor de jamsessies.

Jamsessie@Regentenkamer Den Haag
expositie Annemarie Terlage | t/m3 januari 2017
Wie in de schilderijen van Annemarie Terlage zit, is altijd
onderweg. ‘On a road to nowhere’, tenminste, zo lijkt het,
door de lege wegen, viaducten en industrieterreinen.
Overal voel je de activiteit van de mens die het landschap
heeft geplooid en zomaar kan opduiken in die serene rust.

FRIDAY NIGHT LIVE
Geniet mee met de jaarafsluiting van F.N.L.
Een mix met classics uit de pop, jazz, soul
en latin! Zang: Lo van Gorp, Dedre Twiss en
Simone Pormes. Karel Boehlee op piano,
Peter Tiehuis en Ed Verhoef op gitaar, Usiël
Pormes op bas en Martin Verdonk percussie.

Voor recepties en bijeenkomsten is de ruimte te huur op zaterdagen. Neem hiervoor contact op met de Regentenkamer: info@regentenkamer.nl

