
voor 1achter 648.5

WOENSDAGEN: LIVE & JAM SESSIONS
Eén keer per maand treedt de MB Big Band, o.l.v. Lorenzo 
Mastrogregori. Daarna organiseert hij een jamsessie en deze 
is vrij toegankelijk voor alle muzikanten. Ook organiseert de 
drummer Terry Knight één keer per maand een jamsessie op 
woensdag. Wil je hierbij zijn en/of mee jammen vanaf 20.30 
uur? Zie onze website voor de meest actuele informatie,  
speeldata en kosten. 

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. De zaal is 30 mi-
nuten 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   |  MEI 2018

THE HAGUE JAZZ SPECIAL: JURAJ STANIK TRIO

TANGO ORKEST AMSTERDAM

SIETSKE & BAND

COBA



2 3 4 inslag

THE 
HAGUE 
JAZZ  
SPECIAL

 
DO 03 MEI
20.15 uur 
€ 15.00

200 JAAR  
 
SCHEVENINGEN-BAD 
 
deelnemende kunstenaars:
Maut Zwalf, Ingrid Stassen,  
Jacintha van Beveren, Els 
Carlier, Marianne den Otter, 
Anneloes Groot, Tessa  
Maagdenberg en Flory 
Hofland-Lieffering.

Foto: van Els Carlier

E X P O S I T I E
APRIL - JUNI

De Regentenkamer is op Dodenherdenking 
en Hemelvaartsdag gesloten!

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 
03 MEI: TRIO VREE
10 MEI: MUSETONE 
17 MEI: SARINA & CO
24 MEI: STORMY FRIDAY 
31 MEI: QUIET COLOURS

Juraj Stanik Trio

JAZZ

VR 11 MEI 
20.15 uur
€10.00

JAZZ
 
 
 
DO 17 MEI
20.15 uur
€12.50

Juraj Stanik wordt vaak een ‘musician’s 
musican’ genoemd, maar is ook bij 
een groter publiek een zeer geliefd 
pianist. Hij studeerde cum laude af 
aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag, waar hij al weer vele jaren 
docent is. Naast jazz-standards speelt 
Juraj ook eigen composities waarin 
zowel eigentijdse jazz, als klassieke 
muziekinvloeden doorklinken. 

JAZZ
 

 
 

DO 10 MEI 
20.15 uur
€ 12.50

Jeen Rabs “Catch my Kitsch”

In 2017 lanceerde Jeen Rabs zijn derde 
cd, genaamd “Catch my Kitsch”. De 
combinatie van drie akkoord- 
instrumenten is een recept voor 
ongebruikelijke geluiden. De meeste 
composities op deze cd zijn van Rabs 
zelf, maar er zijn ook een paar gerecon-
strueerde iconische pop hits. De titel 
van deze cd is dan ook een knipoog 
naar het gebruik van deze liedjes. 

Tijs Klaassen Kwintet

Het Tijs Klaassen Kwintet bestaat uit 
jonge jazzmusici, die al stevig  
verankerd zijn in de Nederlandse  
muziekscene. Naast musici zijn zij ook 
actieve componisten. In het groeps-
geluid ligt de nadruk op het zoeken 
naar nieuwe orkestraties voor de 
klassieke jazzkwintet bezetting. 

Sietske & band

“Sietske is een muzikale  
verhalenverteller. Haar soepele 
zangtechniek en aangenaam timbre 
vormen daarbij het uitgelezen  
voertuig waarmee ze een onuitwisbare  
indruk achterlaat bij de luisteraar”, 
aldus Rakendra Smit, Muziekwereld

JAZZY 
POP 

VR 25 MEI 
20.30 uur
€15.00 
VV 12.50

Simone brengt iedere  laatste vrijdag 
van de maand magie  naar het intieme 
podium van de Regentenkamer. 
Telkens weer een avond met geweldige 
vocalisten en deze superband in 
wisselende   bezetting.

 Friday Night Live: Simone Pormes

JAZZ
 
 
ZO 27 MEI 
15.00 uur
€12.50

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

Hans Braber Trio

TANGO
 
 
ZO 20 MEI
16.00 uur
€12.50 
VV €10.00

Het TOA is een Orquesta Tipica, het-
geen betekent dat het orkest een tra-
ditionele bezetting van instrumenten 
speelt. Gecompleteerd met een zanger 
en zangeres is dit orkest in staat om 
een heel divers reportoire te brengen, 
o.l.v. Gerard van Duinen. 

Tango Orkest Amsterdam (TOA)

Coba - De Mooie Scheveningse Meid
Coba bezingt de zee, stoere vissers 
en gevallen vrouwen naast de liefde 
en het grote verlangen. Maar ook het 
genieten krijgt volop de aandacht! Dit 
alles in het teken van ‘200 jaar 
Scheveningen - Bad’. 

VOCAAL
 

ZO 06 MEI
16.00 uur
€12.50

JAZZ

VR 18 MEI 
20.15 uur
€12.50

Codarts Young Talent Big Band
In 2016 heeft Codarts een nieuw 
orkest opgericht! Dit project staat o.l.v. 
Ben van den Dungen en Soren Balle-
gaard. Het doel van dit jazzorkest is om  
een orkest te zijn, dat als kick-off gaat 
functioneren voor de onvermijdelijke 
speelcarrières van het nieuwe talent!

JAZZ
 
DO 31 MEI 
20.15 uur
€12.50

Dit orkest staat bekend om zijn  
arrangementen van Swing, Blues en 
Bebop. Maar het meest belangrijke 
doel is voor hen de energie en kwalite-
it van elke lied voor iedere solist! 

Felipe Castro Jazz Orchestra

DO 24 MEI Nog niet bekend


