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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. Kom gezellig luisteren naar de optre-
dens (vrij toegang). 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. 

www.regentenkamer.nl - info@regentenkamer.nl
facebookpagina: regentenkamer den haag    
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JaZZ * FUsIon * world * latIn * tHEatEr * kUnst
optredens van bekende musici en nieuw talent. 

* internationaal * nationaal * lokaal *
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CHronoMEtEr’s orCHEstra

kEntUraH’s kItCHEn

astrId VolCkErICk trIo

MarY lICHtVEld  oP VrIJdag 11 noVEMBEr

thea van loon, oprichter van de regentenkamer, viert 
haar 76ste verjaardag met haar favoriete zangeres.  

geniet mee met thea in de regentenkamer! 



tHeater

Zo 13 noV
16:00 uur
€ 12.50

CoBa In oPtIMa ForMa 
Coba en haar Cobats verwennen u met  
bekend en nieuw Coba-repertoire.  
Met tevens een voorproefje uit ‘Coba liebt  
Marlene’, de muzikale avond van het  
evenement ‘Drie Dolle Dietrich Dagen’ op  
5, 6 en 7 mei 2017.

JaZZ

do 24 noV
20:15 uur
€ 10.00

wEMPE / Van dEr Zaal QUIntEt
Floriaan Wempe - tenoorsax, 
Tom van der Zaal - altsax, 
Timothy Banchet - piano, 
Sander Smeets - drums, 
(contrabas - nog niet bekend)

nu-JaZZ

do 17 noV
20:15 uur
€ 7.50

JaZZ
orkest

Vr 18 noV
20:15 uur
€ 12.50

kEntUraH’s kItCHEn 
Met de Amerikaanse Kenturah Davis in de 
‘Kitchen’ koken de gekruide noten met 
ingrediënten uit pop, latin en jazz. Denk aan 
Ahmad Jamal, Charlie Haden, Coldplay en de  
R&B van Beyoncé. ed Baatsen - piano; Han 
Slinger - contrabas; Bert Kamsteeg - drums.

tHE CHronoMEtEr’s orCHEstra 
Opgericht door componist Zacharias 
Falkenberg en saxofonist Nicolai Fedder. 
Met 14 ervaren muzikanten uit Nederland, 
Duitsland, Verenigde Staten en Hong Kong 
worden verschillende stijlen afgerond met 
sterke ritmische aspecten en humor.

tango

Zo 20 noV
16:00
€12.50
voorv.: €10,00

orQUEsta tIPICa dEl Mosa 
een indrukwekkende bezetting met twee 
bandoneons, accordeon, zeven (alt)violen, 
een cello, piano, contrabas en zang.  
Het laat de diversiteit en rijke geschiedenis 
van de Argentijnse tango horen; van de  
jaren ‘40 tot nieuwe composities.

Haagse 
JaZZ
Pianisten
do 3 noV
20:15 uur
€ 12.50

roB agErBEEk 
Meesterpianist Rob Agerbeek en zijn trio, 
met Alex Milo op bas en Ben Schröder op 
drums. Altijd weer een enerverende avond 
met uiteenlopende jazzstijlen van Bebop 
tot Swing en Boogy, uitgevoerd in de eigen 
virtuose stijl van Rob.  

Fusion

do 10 noV
20:15 uur
€ 10.00

HYBrIs 
Fusion van de bovenste plank! De CD Hybris 
kreeg lovende kritieken en doet denken aan 
Weather Report, Steps Ahead en meer. 
Jeroen van Helsdingen - Piano, Keyboards
Marco van Os - Bass
Dave van Beek - Drums

*******
Feest
*******
Vr 11 noV
20:15 uur
€ 12.50

MarY lICHtVEld  
Jazz en Blues met een sausje van Gospel en 
Folk! Billie Holiday en tijdgenoten komen in 
het repertoire voor, maar ook Bob Dylan en 
Amy Winehouse worden niet overgeslagen.
Mary Lichtveld - zang, Roy Croes - gitaar, 
Antal Steizner - Cajon en Udu.

balkan

Vr 4 noV
20:15 uur
€ 12.50

orsI BUrJÁn  & ZolI soÓs
ter ere van de Hongaarse opstand in 1956.
Orsi Burján’s Pálinkálom en Zoli Soós Vinsky 
Project, twee crossover/fusion groepen  
bundelen hun krachten voor een muzikale 
reis door de Hongaarse folk muziek met 
invloeden uit het oosten, de Balkan en jazz. 

voCaal

Zo 6 noV
16:00 uur
€ 12.50

astrId VolCkErICk trIo 
Astrid zingt met haar ingetogen, warme 
stem in het engels, Frans en Portugees.  
Ze wordt begeleid door Frans van Keep op 
gitaar en Henk Haverhoek op contrabas. 
Gevarieerd programma van jazz, chansons 
en bossanova met bijzondere musici.

Voor recepties en bijeenkomsten is de ruimte te 
huur op zaterdagen. neem hiervoor contact op 
met  de regentenkamer via e-mail.

ElkE woEnsdag van 20.00 tot 00.00 uur
oPEn JaMsEssIE - Vrij entree  
info FB: Jamsessie@regentenkamer den Haag

elke donderdag van 18.00 tot 20.00 uur
Cookin’ JaZZ - Vrij entree
info op www.regentenkamer.nl

JaZZy 
PoP

Vr 25 noV
20:30 uur
€ 12.50

FrIdaY nIgHt lIVE !
een mix met classics uit de pop, jazz, soul 
en latin! Zangers Lo van Gorp, Dedre Twiss 
en Simone Pormes  met Karel Boehlee op 
piano, Peter Tiehuis op gitaar, Usiël Pormes 
op bas en Martin Verdonk percussie. 
Geniet mee met deze speciale sfeer! 

latIn

Zo 27 noV
16:00 uur
€ 10.00

gErardo rosalEs trIo + dJ 
Percussionist Gerardo Rosales (Venezuela) 
speelt met zijn trio en DJ Chimbin. Het 
wordt een middag vol Salsa, Latin Jazz, 
Dura, Mambo, Cha Cha Cha, Bolero en 
meer. Weer of geen weer het wordt warm! 
en doe gerust uw dansschoenen aan.

exPositie annemarie terlage | vanaf 3 november 
‘On a road to nowhere’, tenminste, 
zo lijkt het, door de lege wegen,  
viaducten en industrieterreinen. 
Maar overal voel je de activiteit 
van de mens die het landschap 
heeft geplooid en zomaar ineens 
kan opduiken in die serene rust. 

Het is Feest oP vriJdag 11 november
Thea van Loon, oprichter van  
de Regentenkamer, viert haar 
76ste verjaardag met een optre-
den van Thea’s favoriete zangeres 
Mary Lichtveld.  
Jazz en Blues met een sausje van 
Gospel en Folk. 
Tickets: € 12,50 inclusief kleine 
snacks en een consumptiebon. 
Iedereen is welkom! 


