
voor 1achter 6inslag 5

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 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. 

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    

regentenkamer

PROGRAMMA   |   deCember 2016 

www.regentenkamer.nl

JaZZ * FUsIon * world * latIn * tHEatEr * kUnst
optredens van bekende musiCi en nieuw talent 

* internationaal * nationaal * lokaal *

odE aan BroEr Pronk 
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JaZZ

do 15 dEC
20:15 uur
€12.50

Udo van BovEn trIo+JoHn MarsHall
Pianist-arrangeur Udo van Boven, bassist 
Alex Milo en drummer Ben Schröder  
vormen als trio een uitstekende basis voor 
de begeleiding van talloze solisten uit 
binnen- en buitenland, vanavond met de 
Amerikaanse ster-trompettist John Marshall. 

JaZZy 
pop

vr 30 dEC
20:30 uur
€12.50

FrIdaY nIgHt lIvE 
geniet mee met de jaarafsluiting van F.n.l. 
een mix met classics uit de pop, jazz, soul 
en latin! Zang: Lo van Gorp, Dedre Twiss en 
Simone Pormes. Karel Boehlee op piano, 
Peter Tiehuis en ed Verhoef op gitaar, Usiël 
Pormes op bas en Martin Verdonk percussie. 

JaZZ

vr 16 dEC
20:15 uur
€7.50

tango

Zo 18 dEC
16:00 uur
€12.50
voorv.: €10,00

HErInnErIng aan rUUd Pronk 
Herdenkingsconcert voor Ruud (Broer) Pronk
Babes Pronk - zang
Timothy Banchet - piano
Vincent Koning - gitaar
Alex Milo - contrabas
Joost Patocka - drums

orQUEsta dE MaYo
Het muzikaal niveau is hoog en de groep 
aarzelt niet om ondanks de ongebruikelijke 
bezetting met fluit en klarinet, haar tanden 
te zetten in complex repertoire, zoals  
emancipación van Pugliese, of het virtuoze 
La Muerte del Angel van Piazzolla.

JaZZ

do 22 dEC
20:15 uur
€15.00

MICHaEl varEkaMP
2016 wordt vanavond alvast weggeblazen! 
Michael Varekamp - Trompet & Vocals
Dimitri Shapko - Tenorsax 
Wiboud Burkens - Hammond B3
Harry emmery - Triple bass
erik Kooger - Drums

JaZZ

do 1 dEC
20:15 uur
vrij entree

sCHool voor Jong talEnt 
o.l.v. eRWIN HOORWeG
De jongste generatie jazz-leerlingen van de 
School voor Jong Talent op het Koninklijk 
Conservatorium presenteren zich op piano.
Het wordt een avond vol enthousiasme en 
met veel passie voor jazz.

JaZZ

vr 9 dEC
20:15 uur
€10.00

o.wa.l - otHErwIsE wE arE lost 
Dit hedendaags “Avant-Garde” ensemble 
wordt geleid door drummer en componist 
Tancrède D. Kummer. O.WA.L brengt jonge 
musici samen die compromisloze muziek 
maken. ‘Dance! Dance! Otherwise we are lost‘ 
(Pina Bausch)

Zang
tHeater

Zo 11 dEC
16:00 uur
€12.50

CoBa In oPtIMa ForMa 
Coba en haar Cobats verwennen u met be-
kend 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. 
Programma voor gevorderden!

voCaal

vr 2 dEC
20:15 uur
€15.00

rEBECCa ParrIs & loUIsE van aarsEn 
De amerikaanse, Grammy genomineerde 
jazz vocalist Rebecca Parris staat in de VS 
bekend als Boston’s First Lady of Jazz.  
Rebecca en Louise zullen u een onver-
getelijke avond bezorgen, denk daarbij aan 
Carmen McRae en Sarah Vaughan.

JaZZ

do 8 dEC
20:15 uur
€12.50

tHE PaUl BErnEr Band 
De Paul Berner Band speelt weer prachtige 
luistermuziek in de Regentenkamer. 
Ze spelen bekend repertoire en ook wat 
nieuwe stukken. 
Kracht en tederheid, diepte en eenvoud, 
zingen en dansen.

voor recepties en bijeenkomsten is de ruimte te huur op zaterdagen. neem hiervoor contact op met  de regentenkamer: info@regentenkamer.nl

expositie annemarie terlage | t/m3 januari 2017 

Wie in de schilderijen van Annemarie Terlage zit, is altijd 
onderweg. ‘On a road to nowhere’, tenminste, zo lijkt het, 
door de lege wegen, viaducten en industrieterreinen. 
Overal voel je de activiteit van de mens die het landschap 
heeft geplooid en zomaar kan opduiken in die serene rust. 

ElkE woEnsdag vanaf 20.00 uur vrIJ EntrEE
oPEn JaMsEssIE  *  gEnIEt MEE  *  doE MEE!!!
de sessies staan o.l.v. terry knight (drums) en alex Milo 
(contrabas, gitaar). Piano, contrabas en drumstel zijn 
aanwezig, incl. basgitaarversterker en zanginstallatie. 
lees meer op onze facebookpagina voor de jamsessies.

 Jamsessie@regentenkamer den Haag

elke donderdag van 18.00 tot 20.00 uur
Cookin’ JaZZ - vrIJ EntrEE

Bij Cookin’ Jazz kunt u elke donderdag ongedwongen  
genieten van een drankje met het optreden van een live 
jazz band. ook is onze Indische keuken dan geopend 
voor een heerlijke maaltijd  van €10.

Meer informatie: www.regentenkamer.nl

voor actuele wijzigingen in de programmering 
en meer informatie: www.regentenkamer.nl


