
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. 
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QUINTETO CONNOrA



JaZZ

do 19 okt 
20:15 uur
€12.50

Bas Van lIEr 3 |  ‘grooVE or darE’
Bas van Lier 3 speelt ‘hi-energy jazz with 
a twist of soul and blues’. Meeslepend, 
dynamisch en ultra swingend. Met in het 
achterhoofd Monk, Medeski en Ramsey 
Lewis weet hij een eigen stijl te creëren die 
een breed publiek aanspreekt.

M. VArEKAMP | NEw OrlEANS EXPrESS
Als jongetje van tien valt trompettist/
zanger Michael Varekamp als een blok voor 
de muziek van Louis Armstrong en New 
Orleans. Vanavond neemt hij het publiek 
mee langs de pleinen en straten van deze 
geboortestad van de jazz, New Orleans. 

JaZZ 

do 12 okt
20:15 uur
€12.50

roCk & 
bLueS 

Vr 13 okt
20:15 uur
€10.00

sEPtEto trIo los dos
Dé vertolker van de unieke Santiago de Cuba 
sound in NL. De Son. Denk aan Buena Vista 
Social Club. In Santiago de Cuba zelf geniet 
deze formatie grote populariteit. Met hun 
traditionele akoestische bezetting geeft de 
groep u een overgetelijke muzikale ervaring!

JaZZ

Zo 22 okt
16:00 uur
€12.50

dIZZY gIllEsPIE 100 YEars!!
Precies honderd jaar geleden werd de 
geniale trompettist en bandleider Dizzy 
Gillespie geboren. Met de bebop, de invloed 
van latin music én zijn kracht als zanger en 
entertainer bereikte hij een groot publiek. M. 
Varekamp brengt een ode aan dit fenomeen! 

THE PAUl BErNEr BANd
Bassist Paul Berner maakte onder meer deel 
uit van het Lionel Hampton Orchestra en 
werkte samen met o.a. Monty Alexander en 
Shirley Bassey. In 1990 maakte hij de over-
stap van de VS naar Nederland en trad o.a. 
op met Cees Slinger en Toots Thielemans.  

wOUTEr KIErS BANd
Tenorsaxofonist Wouter Kiers is een opval-
lende verschijning in de Nederlandse 
muziekwereld. Hij brengt een energieke mix 
van jazz, blues, funk en Rock ‘n’Roll waarin 
zijn scheurende en honkende tenorsaxofoon 
uiteraard luid en duidelijk aanwezig is. 

CroSS-
over

do 26 okt
20:15 uur
€12.50

BraskIrI
Met “Killing the Mozzarella” toont het vier-
tal dat lyriek, groove en vrije impro elkaar 
niet uitsluiten, maar een sprankelende mix 
kunnen vormen. Bert Lochs (trompet); 
Dirk Balthaus (piano / fender rhodes); 
Steffen Granly (tuba); Wim Kegel (drums).

JaZZ

Vr 20 okt
20:15 uur
€12.50

sEVErIno trIo
Vader Tom (piano) en zoon Alex Severino 
(gitaar), beïnvloed door de Portugese 
achtergrond, creëren samen met Vincent 
Arp (bas) een unieke mix van melodieën, 
impressies met een heldere sound. Het Trio 
neemt u mee op een nostalgische reis.

tango

Zo 15 okt
16:00 uur
€12.50
vv € 10.00

tHeater 

Zo 1 okt 
16:00 uur
€12.50

tHe Hague 
JaZZ 
SpeCiaL 
do 5 okt
20:15 uur
€15.00

Son 
(Cuba)

Zo 8 okt
15:00 uur
€12.50

QUINTETO CONNOrA
een kwintet van vijf instrumenten plus een 
zangeres, genaamd Nora. Deze Argentijnse 
zangeres zingt met authentieke passie. 
Haar vader speelde in Buenos Aires viool in 
tango-orkesten. Quinteto Connora speelt 
tango’s met en zonder zang. 

la dIEtrICH
Maak kennis met de magie van ‘La Dietrich’. 
Haar repertoire, films, foto’s en leven van 
Berlijn naar Hollywood, Londen en Parijs, 
zoals beschreven door dochter Maria Riva 
in Dietrich’s biografie, vormen de inspiratie-
bron en rode draad van deze voorstelling.

aanvullende informatie en actuele wijzigingen: 
www.regentenkamer.nl

 
    

JaZZy 
pop 
Vr 27 okt
20:30 uur
€15.00
vv € 12,50

 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 
deze superband in wisselende bezetting. 
geniet mee van deze heerlijke muziek!

 
expoSitie 

mieke verHaar 

tot 29 okttober

Voor zaalhuur op zaterdagen, zie: 
www.regentenkamer.nl  >>  verhuur

Elke donderdag in Parkroadstudio:  
radio-interview met artiesten die optreden in 

de regentenkamer

Cookin’ JaZZ: Elke donderdag van 18-20 uur 
vrij entree: Borrelen, eten en genieten van live jazz. 
Voor €10.- bestelt u een vers bereide  Indische maaltijd 
05 okt: JaZZ SCHooL den Haag oLv aLex miLo
12 okt: trio nederHof
19 okt: fLextoneS
26 okt: JamS witH benefitS

JaMsEssIEs: Elke woensdag van 20-24 uur 
vrij entree. kom luisteren, kijken, drinken, doe mee!
Open jamsessies voor musici, vocalisten en publiek. 
Vleugel, drumstel, contrabas, (bas)gitaarversterker en 
zang installatie zijn aanwezig. Vocalisten wordt geadvi-
seerd om kopieën van hun muziek mee te nemen.
info:      Jamsessie@regentenkamer den Haag


