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REGENTENKAMER SERIE: HAAGSE JAZZPIANISTEN 

Zo’n 25 jaar geleden werd mij als modeontwerper, de Regentenkamer van het 
Hofje van Nieuwkoop aangeboden. Wat was dat een prachtig gebouw met een 
geweldige akoestiek in de bovenzaal!

We besloten muziek te brengen in de grote zaal 
boven en beneden kwam mijn atelier. Zo begon het, 
maar de muziek kreeg de overhand - met licht 
klassiek en balkan op zondag, en jazz op zaterdag 
met Frans Elsen als grote aanjager.

De bedoeling was en is het laagdrempelig te houden 
voor studenten van het Conservatorium om te 
luisteren, te leren en mee te jammen. Dat zijn nu de 
groten in de Nederlandse jazz en daar zijn we trots 
op!

Naast jazz op donderdag, met Cooking Jazz en een 
hoofdconcert, zijn er op woensdag jamsessies voor 
amateurs, begeleid door professionele muzikanten. 

In November hebben Sergio en Olivier - jongens van 13 en 14 jaar - hun eerste 
CD gepresenteerd. We leerden ze kennen tijdens de jamsessies. Dat is 
geweldig en precies wat we met het open podium voor ogen hebben.

In 2016 starten we de serie Haagse Jazzpianisten, met de studenten van toen, 
als een eerbetoon aan Frans Elsen. Met deze serie concerten wil ik iedereen – al 
die honderden muzikanten – bedanken voor hun inzet en plezier dat ik heb 
mogen beleven. De musici te zien groeien in de muziek en te blijven volgen, is 
niet alleen geweldig voor mij, maar ook voor de vele trouwe bezoekers en 
gelukkig ook nieuwe vrienden die ons hebben gevonden.

Kom ook van deze prachtige pianisten en hun diversiteit in muziek genieten.

Hartelijke groet,  

Thea van Loon
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09-01 16:00 ROB AGERBEEK TRIO / Nieuwjaarsreceptie
Bebop, hardtop, boogie en dixieland met Rob Agerbeek op 
piano, Ben Schröder op drums, Alex Milo op bas 

21-01 20:15 SEBASTIAAN VAN BAVEL met JASPER BLOM
Coltrane - A Love Supreme. Sebastiaan van Bavel - piano, 
Maciej Domaradzki - contrabas, Remi Troost - drums, 
Jasper Blom - tenor sax.

28-01 20:15 EDGAR VAN ASSELT met BEN VAN DEN DUNGEN
Cubanissimo!  Edgar van Asselt - piano, Ben van den Dungen - 
sax, Gerardo Rosales - drums, Samuel Ruiz - bas.

04-02 20:15 BOB WIJNEN
Bob Wijnen - piano, Gijs Idema - gitaar, 
Steve Willem Zwanink - bas, Wouter Kühne - drums

25-02 20:15 ROBERT ROOK TRIO
Pakkende swing, sfeervolle ballades en veelzijdige 
improvisaties. Robert Rook - Piano, Bart Van Helsdingen – 
Drums, Thomas Winther Andersen – Bas

03-03 20:15 REMBRANDT FRERICHS
“Een van de hoogtepunten van het NSJF” schreef Jazzmagazine
John Ruocco - tenorsax, clarinet, Jos Machtel - bas,
Joost van Schaik - drums

17-03 20:15 SEBASTIAAN VAN BAVEL QUINTET
Cosmic Dance.  Jasper Blom - tenor sax, Vera Naus - vocals, 
Jimmi Hueting - drums, Maciej Domaradzki - bass, Sebastiaan 
van Bavel - piano

07-04 20:15 EDGAR VAN ASSELT TRIO
Braziliaanse jazzfusion

05-05 20:15 UDO VAN BOVEN

02-06 20:15 ROB VAN KREEVELD

De nieuwjaarsreceptie is vrij toegankelijk, de overige concerten hebben een 
ticketprijs van € 12.50 of € 15.  Voor meer details over optreden en bezetting 
- zie www.regentenkamer.nl
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