
voor 1achter 6

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    

regentenkamer

www.regentenkamer.nl

JaZZ FUsIon world latIn tHEatEr kUnst
optredens bekende artiesten en nieuw talent 

internationaal nationaal lokaal 
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swIngBEatstars + dJ

Cookin’ JaZZ: elke donderdag van 18-20 uur 
vrij entree (vanaf 20:15 u start het avondconcert).  

Jamsessies: elke woensdag van 20-24 uur 
Vrij entree. kom luisteren, kijken, drinken, doe mee!
Open jamsessies voor musici, vocalisten en publiek. 
info:      Jamsessie@regentenkamer den Haag



Fusion

Vr 12 MEI
20:15 uur
€10.00

JaZZ

do 25 MEI
20:15 uur
€12.50

Utown & FrIEnds
Utown speelt in hun eigen stijl, met een  
fusie van jazz, latin, pop, rock en funk.  
Het brengt eigen werk en werk van bijv.  
the Yellowjackets, Pat Metheny en Weather 
Report. Utown speelt iedere maand met 
wisselende gastmuzikanten

FlorIs kaPPEYnE trIo
Afgelopen jaar maakten ze een stap in het 
zoeken naar authentiek geluid door het ver-
mengen van de bekende klanken uit begin 
jaren ’60 (McCoy Tyner Trio) met Senegalese 
sabar ritmes en daarbij abstracte muzikale 
concepten uit de moderne klassieke muziek.

tango 

Zo 14 MEI
16:00 uur
€12.50
voorv.: €10,00

JaZZy 
pop 

Vr 26 MEI
20:30 uur
€12.50

latin-
JaZZ

do 18 MEI
20:15 uur
€10.00

dJ

Zo 28 MEI
16:00 uur
€10.00

lUna aZUl
Bandoneon en fluit - Wil Boonstra 
Piano - Ingrid Barendsen
Argentijnse muziek, variërend van de oude 
tango’s tot de moderne werken van Astor 
Piazzolla. Ook volksmuziek zoals de Zamba, 
Chacarera en de Chamamé wordt gespeeld.

 FrIdaY nIgHt lIVE | sIMonE PorMEs

Simone Pormes brengt elke laatste vrijdag 
van de maand magie naar het intieme  
podium van Regentenkamer. Telkens weer 
een avond met geweldige vocalisten en een 
superband in wisselende bezetting. 
Het motto: samen mooie muziek maken!

 VErnon CHatlEIn’s ElEMEnts
Vernon Chatlein is een multi-percussionist 
met een muzikale achtergrond van Afro- 
Cuban, latin en jazz. elements is zijn laatste 
project waar hij alleen gebruik maakt van 
percussie-instrumenten  met veel verworven 
behendigheid en geluiden. 

swIngBEatstars
Met DJ Chippie gaan we los op vinyl met 
de sound van Old school, Classic, RnB, Hip 
Hop en Swingbeat! 1x in de 2 mnd (her)leeft 
de nostalgie van ‘kraak & plaat’ op zondag-
middag in de Regentenkamer en den Haag 
heeft er weer een heerlijk dansfeest bij! 

wereld

Vr 19 MEI
20.15 uur
€10.00

MÁlE-VrÁsE
Rembetiko is een bijzonder muziekgenre 
wat sinds 1900 door Griekse muzikanten 
wordt gespeeld. De vier mannen zingen 
in hun moedertaal over het harde Griekse 
straatleven met daarbij de schone klanken 
van hun gitaren en traditionele bouzouki’s. 

speCiaal
herdenking

do 4 MEI 
18:00 uur

indische 
maaltijd
(a 10 euro)

19:45:
i.v.m. stilte 
sluit de 
zaaldeur

VrIJ entree

HoMMagE aan HEt VErlEdEn 
Met muziek, gedichten, zang en stilte. 
Wij gedenken deze avond met een aan- 
gepast programma wat in het teken staat 
van het verleden naar het heden.
U kunt Indisch eten uit onze keuken (€10).

18.00 u: Alex Milo trio: Jazz from the new 
past.  Met een optreden van de eerste Ne-
derlandse Montessori Muziekgroep en het 
Amer Project Music for Peace (jeugd 10+).

19.45 u: zaaldeur sluit - start 2e deel:

20.00 u: een minuut stilte. 
Aansluitend  poëzie en muziek met
Tatiana Radier en Roeland Drost.

20.35 u: optreden met musici van het  
Koninklijk Conservatorium.

JaZZ

do 11 MEI
20:15 uur
€12.50

MYrIad3 (Can)
Chris Donnelly (piano), Dan Fortini (bass) 
en ernesto Cervini (drums) kwamen in 2010 
bij toeval samen op het podium. De chemie 
was verbluffend en origineel. Myriad3 
brengt avant garde jazz, improvisaties met 
hedendaagse kenmerken en beats. 

dietriCH 
dagen

Vr 5 MEI
20:15 uur
VrIJ

drIE dollE dIEtrICH dagEn (1)
3-daags evenement  i.v.m. de 25e sterfdag 
van Marlene dietrich 
•	 Feestelijke	opening	met	Yvonne	Keuls
•	 Bekendmaking	winnaar	‘Dietrich	op	Doek’
•	 Dietrich-verhalen	door	Adrian	Stahlecker
Zal Marlene nog komen?

dietriCH 
dagen

Zo 7 MEI
15:30 uur
€12.50

drIE dollE dIEtrICH dagEn (3)
Marlene dietrich look a like- Contest
Dit wordt een hilarische middag. Kruip in 
de huid van Dietrich (aanmelden tot 20-4!) 
Met mooie prijzen voor de meest originele 
outfits. Met een jury o.l.v. Dutch Diana Ross. 
Muzikaal intermezzo: koor ‘Vox Rosa’.

dietriCH 
dagen

Za 6 MEI
20:15 uur
€12.50

drIE dollE dIEtrICH dagEn (2)
Coba liebt Marlene. een muzikale ode aan 
de allerzwoelste Duitse Diva ooit. Zang: 
Coba ‘Lichtekooi der Zangkunst’. Muziek: 
Max Douw, Marcel de Graaf, Rik Fennis, Rob 
Sprinkhuizen en evert Willemstijn. Samen 
zorgen zij voor een heerlijke zwoele avond.

aanvullende informatie en actuele wijzigingen: 
www.regentenkamer.nl

inter-
aCtieF 
tHeater
Zo 21 MEI
16:00 uur
€12.00

MaY(BE) | de ontdekking van menselijkheid 
Stap in een wereld zonder menselijke 
emoties, kunst of enige andere bron van ge-
luk. Het is aan jou om het verzet te helpen, 
om de laatste restanten van de menselijke 
natuur te ontdekken en die te beschermen 
tegen de Wachters. (English spoken)

Feestelijke opening:
5 mei om 20:15 uur. 

Uit vele aanmeldingen 
zijn 18 schilders gese-
lecteerd. Zij benaderen 
Marlene Dietrich ieder 
op eigen wijze met  
verf en potlood. 
Te zien t/m 25 juni.

expositie dIEtrICH oP doEk


