
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.
Toegang is gratis. Meer informatie vindt u op onze website.

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 
Uw kaarten kunt u reserveren via info@regentenkamer.nl of
via de online ticketservice op www.regentenkamer.nl. Ook 
kunt aan de kassa uw kaarten kopen. Voor Ooievaarspassen  
en studentenkaarten gelden 50% korting. Eventuele  
wijzigingen van de programmering vindt u terug op onze 
website. De zaal is open is 30 minuten voor aanvang  
geopend.

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 betaalde parkeergelegenheid in de 
omgeving. 

WORD VRIEND VAN DE REGENTENKAMER 
De Regentenkamer heeft een culturele ANBI 
status en daarmee zjn giften aan ons  
aftrekbaar van de belasting. 

Regentenkamer

JAZZ • FUSION • WORLD • LATIN • THEATER • KUNST

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

Aanvullende informatie en actuele wijzigingen: 
www.regentenkamer.nl

PROGRAMMA   |  FEBRUARI 2018

REMBRANDT FRERICHS

FRIDAY NIGHT LIVE: SIMONE PORMES

JOOST LIJBAART & SANNE HUIJBREGTS

MIRJAM VAN DAM - LET’S EAT



THE HAGUE
JAZZ  
SPECIAL
 
DO 01 FEB
20.15  
€ 15.00

 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. 

E X P O S I T I E
JANUARI - FEBRUARI

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

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 
01 FEB: BUIENRADAR
08 FEB: FINE & MELLOW
15 FEB : BLOOMLINE JAZZ QUINTET
22 FEB : NOG NIET BEKEND

REMBRANDT FRERICHS
“Een van de hoogtepunten van het North  
Sea Jazz festival”, schreef het  
Jazzmagazine over Rembrandt. Een  
pianist die zijn sporen heeft verdiend! 
Samen met John Ruocco (tenorsax), Jos 
Machtel (contrabas) en Joost van Schaik 
(drums) verzorgt hij een avond Haagse 
topjazz! 

JAZZ 

VR 02 FEB 
20:15 uur
€ 12.50

CABOCUBAJAZZ
Het internationale ensemble mengt op  
onnavolgbare wijze de melancholie van de 
Kaapverdische eilanden met opzwepende 
Cubaanse rumba en salsa, geheel in de  
avontuurlijke geest van de hedendaagse 
Jazz.  

JAZZ 

DO 08 FEB 
20:15 uur
€ 12.50

BEN SCHRÖDER VINTAGE SEXTET
Groovy jazz uit de jaren’50 en ‘60, zoals wij 
die kennen van Lee Morgan en Miles Davis. 
Dit Sextet verzorgt een fijne avond muziek 
met Ben Schröder (drums), Sven Schuster 
(contrabas), Udo van Boven (piano),  
Floriaan Wempe (tenorsax), Paul van der 
Feen (altsax) en Kees Kamphuis (trompet). 

VOCAAL

VR 09 FEB 
20.15 uur
€12.50

Footage, het nieuwe project van Sanne  
Huijbregts. Hierin combineert zij haar  
liefde voor beeldende kunst, muziek en 
video. Sanne werkt in dit project samen 
met drummer en slagwerker, Joost  
Lijbaart, die een nieuwe dimensie toevoegt  
aan de muziek van Footage.

JOOST LIJBAART&SANNE HUIJBREGTS

Dit Quartet is een jong collectief met  
talentvolle musici, die een eigen geluid 
hebben. Sergio Abdoelrahman (piano), 
Olivier van Niekerk (gitaar), Simon Kalker 
(bass) en Tim van Emmerloot (drums). 

SIMIO JAZZ QUARTETJAZZ

DO 15 FEB 
20.15 uur
€10.00

Simone Pormes brengt iedere laatste 
vrijdagavond van de maand haar magie 
naar het intieme podium van de  
Regentenkamer. Een geweldige avond 
met vocalisten en band in wisselende 
bezetting. 

FRIDAY NIGHT LIVE: SIMONE PORMESJAZZY 
POP
VR 23 FEB 
20.30 uur
€15.00 
VV 12.50

Een nieuw Noors trio, dat akoestische jazz 
speelt. De muziek is zowel energiek als  
intiem met mooie melodieën en  
complexe ritmes, geïnspireerd door  
Noordse Jazzgroepen. 

KJETIL MULELID TRIOJAZZ

DO 22 FEB 
20.15 uur
€12.50

Oude tijden herleven op de laatste  
zondagmiddag van de maand met het 
Hans Braber Trio en zijn band. Entree is 
inclusief heerlijke soep die rond 17.00 uur 
wordt geserveerd. 

HANS BRABER FT. PATRICIA WISSEJAZZ

ZO 25 FEB 
15.00 uur
€12.50

Let’s eat, the Food show! Mirjam van Dam 
bezingt de liefde die door de maag gaat: 
chocolade, sweet patato pie en cookies.  
Voor elke gemoedstoestand het juiste 
gerecht, bezongen in het lekkerste lied. 
Swing, Latin en Blues. Het wordt een 
smakelijk muzikaal feestje: liedjes  
begeleid door gitaar, piano en percussie op 
de aanwezige potten en pannen. Fastfood 
songs en Slowfood ballads: het is er  
allemaal, so Let’s Eat!

MIRJAM VAN DAM - LET’S EATCABARET

 
 

ZO 18 FEB 
16.00 uur
€12.50 

Wat er precies gaat gebeuren deze avond 
kunnen wij u niet vertellen. De avond is 
tenslotte geïmproviseerd. Wij kunnen u wel 
beloven dat u flink zult lachen, situaties 
kan herkennen of juist erg verrast wordt.  
De spelers van Improfessioneel Oranje  
spelen deze voorstelling eenmalig in de 
Regentenkamer.  

DE NACHTCLUBTHEATER

 

ZA 17 FEB 
20.15 uur
€10.00

Astrid van Helden is een virtuoze zangeres 
met vier octaven bereik. Tijdens dit  
optreden brengt zij met haar band  
muziek uit The Great American Songbook 
ten gehoor. 

ASTRID VAN HELDEN VOCAAL

ZO 04 FEB 
16.00 uur
€15.00

Friday Night Live, altijd een intieme avond 
vol prachtige muziek. Nu gaan we een 
stapje verder! Tijdens dit concert bieden 
wij een driegangendiner aan met  
wijnarragement (45 euro all in). Karel Boe-
hee treedt op met zijn kwartet. Reserveren 
kan via www.simonepormes.com. Losse 
kaarten zijn ook te koop aan de kassa.

SPECIAL EDITION: FRIDAY NIGHT LIVEJAZZY
POP

VR 16 FEB 
20.15 uur
€ 17.50
VV € 15.00


