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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.

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).

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

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. 

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    
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jaZZ

do 19 Jan
20:15 uur
€10.00

nEw art
New art heeft een sterke affectie naar de 
New Yorkse Jazz scene met composities 
waar groove en melodie centraal staan.  
Miguel Martinez - alt sax; Gerben Wasser 
- tenoor sax; Robert van der Padt - piano; 
Andrea Caruso - bas; Henk Zomer - drums

ontdek

Vr 20 Jan
20:15 uur
€10.00

jaZZ

Zo 22 Jan
16:00 uur
€15.00
voorv.: €12.50

FrEaZZP!!
een bijzonder muziekcollectief van musici 
met heel verschillende muzikale achter-
gronden. FReAZZP!! laat de karakteristieke, 
veelkleurige sound van Jazz, Free Jazz, 
Hiphop, elektronische Muziek en Blues 
samensmelten met rap en spoken word. 

PHIlIP HarPEr QUartEt 
Jazz trompetist Philip Harper uit New York 
speelde al op jonge leeftijd met grootheden 
als Art Blakey and the Jazz messengers en 
treedt nog overal op met The Mingus Big 
Band. Deze jazzgigant komt naar de  
Regentenkamer voor een eenmalig concert.

jaZZ

do 26 Jan
20:15 uur
€12.50

alEssandro Fongaro 5Et 
Alessandro Fongaro (1991, Italië). bassist en 
componist. In 2013 richt hij The Alessandro 
Fongaro 5et op. Met zijn band won hij twee 
prestigieuze onderscheidingen voor jonge 
jazzmusici: de erasmus Jazz Prijs 2014 en 
The Records Competition. 

JaZZ sErIE
PIanIstEn

do 5 Jan
20:15 uur
€10.00

MaartEn VoortMan 
Pianist Maarten Voortman raakte tijdens zijn 
studie in de greep van het manische, maar 
ook briljante melodische spel van pianist 
en bebop-pionier Bud Powell.  Vanavond 
speelt hij Bud’s èn eigen stukken.  Op drums 
Ruud Voesten; contrabas - Bart Tarenskeen.

tango

Zo 15 Jan
16:00 uur
€12.50
voorv.: €10,00

tango orkEst aMstErdaM 
Tango Orkest Amsterdam is een “Orqueste 
Tipica” , het orkest speelt met een tradi-
tionele bezetting van instrumenten, gecom-
pleteerd met een zanger en een zangeres is 
dit tango-orkest in staat om een heel divers 
repertoire te brengen. 

gipsY

Vr 6 Jan
20:15 uur
€12.50

BasIlY gIPsY FaMIlY 
Nieuwjaars Zigeunerfeest met Basily Gipsy 
Music. Gipsy Jazz met eigen identiteit vol 
traditionele en Spaanse zigeunerinvloeden. 
Met hun gedrevenheid weten de musici het 
publiek telkens in vervoering te brengen. 
Deze Gipsy Night mag u niet missen !!!

jaZZ-
Funk

Vr 13 Jan
20:15 uur
€10.00

wakkI 
Wakki is een zespersoons jazzfunkformatie 
uit Delft die de energie van funk en de 
vrijheid van jazz combineert met elemen-
ten uit verschillende andere genres, waar-
onder rock, reggae, disco, wereldmuziek, 
drum&bass, afrobeat, hiphop en meer.

jaZZ-
rock

do 12 Jan
20:15 uur
€12.50

traEBEn 
De bandleden van Træben zijn meesters op 
hun instrument  De muziek is rauw met rock 
invloeden. Vette riffs en gitaar met distor-
tion zetten de toon, afgewisseld met catchy 
melodieën, waarbij de vorm van de com-
posities voelbaar en begrijpbaar blijft. 

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

expositie  
opening op 25 januari om 19.30
Anja Jager en haar leerlingen tonen 
werk geschilderd met ei-tempera. 
U bent van harte welkom voor de 
opening, met muziek. 
Het werk is te zien tot 27 februari.

Voor actuele wijzigingen in de programmering 
en 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 aan-
wezig, incl. basgitaarversterker en zanginstallatie. lees 
meer op onze facebookpagina voor de jamsessies.
 Jamsessie@regentenkamer den Haag

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

jaZZY 
pop

Vr 27 Jan
20:30 uur
€12.50

 FrIdaY nIgHt lIVE | sIMonE PorMEs

Iedere laatste vrijdag van de maand is het 
tijd voor magie op ons intieme podium! 
Zang: Lo van Gorp, Dedre Twiss en Simone 
Pormes. Met de band: Karel Boehlee, piano; 
Peter Tiehuis, gitaar; Usiël Pormes op bas  
en Martin Verdonk speelt percussie.

vocaal

Zo 29 Jan
16:00 uur
€10.00

EstHEr En MatEUsZ 
Avant garde jazz. Het duo wordt geprezen 
om hun originaliteit en opmerkelijke 
samenspel. Belgische zangeres esther Van 
Hees en Poolse gitarist Mateusz Pulawski 
leerden elkaar enkele jaren geleden  
kennen op een jamsessie in Amsterdam. 


