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.
F. N. L. | SIMONE PORMES

BASILY FAMILY
MUSICA EXTREMA

SCHOOL VOOR JONG TALENT

PHILIP HARPER
CANVAS TRIO

THE FABULOUS JETS

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.
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regentenkamer wenst u
fijne feestdagen en een
gezond en muzikaal

***2018***

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

PHILIP
HARPER
Aanvullende informatie en actuele wijzigingen:
www.regentenkamer.nl

JAZZ

CANVAS TRIO

vr 01 dec
20:15 uur
€12.50

Hun liefde voor geïmproviseerde, moderne
jazz en ritmes uit Brazilië en Griekenland
resulteert in een heel persoonlijk geluid met
daarbij het vertellen van een verhaal.
Orestis Petrakis (piano); Nick Thessalonikefs
(drums); Pedro Ivo Ferreira (contra bas).

JAZZ

SCHOOL VOOR JONG TALENT

do 07 dec
20:15 uur
VRIJ entree

o.l.v. ERWIN HOORWEG - Vanavond een
kennismaking met de jongste generatie jazzleerlingen. Ook musici als Wim en Marco
Kegel, Marc en Ruben van Roon, Tom van der
Zaal en Colin Benders (Kyteman) hebben op
deze school hun eerste jazzstappen gezet.

BRAJAZZOUL

THE HAGUE PHILIP HARPER
Project Lee Way
JAZZ
De invloed van Lee Morgan’s muziek heeft
SPECIAL

Muziek- MUSICA EXTREMA
theater CLUB VAUDEVILLE | Musica Extremo duikt in
de muzikale smeltkroes van de nachtclubs
uit de jaren ’20 en ’30 van New York, Berlijn
en Parijs. Daar waar na de eerste w.o. jazz,
folklore en klassieke muziek zich virtuoos
vermengen met variété en amusement.

vr 22 dec
16:00 uur
€12.50

vr 15 dec
20:15 uur
€15.00

ertoe geleid dat Philip Harper zijn familie,
broers Otto en Jimmy Morgan ontmoette.
Jimmy werd een goede vriend. Hij wilde
graag dat de muziek van zijn broer Lee
werd gespeeld. Bij het verschijnen van de
documentaire over zijn leven ‘I called him
Morgan’, raakte Philip geïnspireerd om weer
in Lee Morgan’s muziek te duiken. Muziek
die niet vaak genoeg wordt gespeeld!
Philip Harper (trompet); Floriaan Wempe
(tenorsax); Francesca Tandoi (piano); Boris
Oostendorp (bas); Ben Schroder(drums).

gipsy

GIPSY XMAS met BASILY FAMILY

za 16 dec
20:15 uur
€15.00

Basily laat de de zigeunermuziek herleven.
Oorspronkelijk pure vertolker van de Hot
Club de France traditie maar nu met een
eigen stijl met traditionele en Spaanse
zigeunerinvloeden. Deze speciale Gipsy
X-Mas avond mag u niet missen!!!

Woensdag 20 DEC : Besloten avond
Woensdag 27 DEC : regentenkamer gesloten

vr 08 dec
20:15 uur
€12.50

BraJazzoul is een overheerlijke muzikale
cocktail van Jazz, Latin, Samba, Soul, Blues,
Gospel, Popmuziek, Franse chansons, en
nog veel meer. Het combineert instrumentale met vocale muziek, is zeer sfeervol,
maar ook opzwepend en entertaining.

VOCAAL

MUZIKAAL CAFÉ met COBA

TANGOKWARTET LA OCASIÓN

zo 10 dec
16:00 uur
€12.50

Jeannette Scheffer - zang; Rik Fennis - gitaar;
Rob Sprinkhuizen - drums; Evert Willemstijn
- contrabas. Coba’s podiumcafé staat weer
voor u klaar en Coba en haar onafscheidelijke Cobats ontvangen u als vanouds met
een warm welkom en veel mooie muziek.

tango
zo 17 dec
16:00 uur
€12.50

La Ocasión maakt de muziek dienstbaar
aan de danser, met zwierige walsjes en
melancholische Milonga’s. Publiek dat
vooral komt om te luisteren, zal ook recenter werk horen, zoals stukken van Astor
Piazzolla en Atahualpa Yupanqui.

JAZZ

THE FABULOUS JETS

JAZZ

TRIO BEREND VAN DE BERG

Do 14 dec
20:15 uur
€12.50

hammond/drums duo met Hammond
organist Elvis Sergo en drummer Reinier
van Bevervoorde. De Fabulous Jets hebben
een Kerst CD uitgebracht. Voor deze kerst
special doet Florian Hierdeis mee op gitaar
om alles nog meer luister bij te zetten!!

do 21 dec
20:15 uur
€12.50

A LA CARTE | Berend van den Berg – piano;
Ben Schröder – drums; Alex Milo – bas. Met
repertoire van o.a. Cole Porter, Duke Ellington, Billy Strayhorn, Herbie Hancock, Jobim
en zo nu en dan een eigen stuk. Ook songs
zullen ruimschoots aan bod komen.

soul/
JAZZ

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

vv € 10.00

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Actuele informatie en online tickets
www.regentenkamer.nl

FRIDAY NIGHT LIVE | SIMONE PORMES

jazzy
POP
VR 29 dec
20:30 uur
€15.00
vv € 12.50

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!

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

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
07 dec : Alex Milo
14 dec : Jonas Nieuwenbroek Quartet
21 dec : Mandy & Larry
28 dec : regentenkamer gesloten

Expositie

November-december
Kan je ook zo genieten van
een mooie jazz-foto?
De komende maanden hangt
de Regentenkamer vol met
de meest sfeervolle en unieke
jazz-foto’s. Deze zijn te koop
voor de ware liefhebber.

