
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.
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
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www.regentenkamer.nl

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

* internationaal * nationaal * lokaal *
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Hawai

Zo 12 FEB
14:30 uur
€10.00

BIll and HIs HawaIIans
Aloha, we verwelkomen iedereen met heer-
lijke Hawaiiaanse muziek, zoals de Kilima 
Hawaiians. Nostalgisch en hartverwarmend. 
een show  waar meezingen en dansen mag!
Maeva Kaya  beeldt de liedjes heupwiegend 
voor u uit met de Huladans.

fusion

do 16 FEB
20:15 uur
€10.00

gipsy

Vr 17 FEB
20:15 uur
€12.50

tYrannI FloCk
Prachtige melodielijnen afgewisseld met  
scheurende synths en energieke grooves. 
De unieke combinatie van eWI en dwarsfluit 
brengt lyrische jazzfusion. De band is  
geïnspireerd door o.a. Weather Report,  
The Brecker Brothers en eric Vloeimans.

lollo MEIEr QUartEt
Lollo Meier is neef en generatiegenoot van 
Stochelo Rosenberg en Fapy Lafertin. Zijn 
stijl  is traditioneel, melodieus, gevoelig en 
opgewekt. Zijn composities hebben de  
verfrissende authentieke Djangosmaak en 
hij speelt met een buitengewone virtuositeit.

tango

Zo 19 FEB
16:00 uur
€12.50
voorv.: €10,00

orQUEsta tÍPICa tango PasIÓn
Zeventien bevlogen muzikanten en de zan-
geres van dit orkest bieden een spetterende 
middag. Argentijnse tango met passie en 
contrasten van heftige energie tegenover 
ontroerende melodieën. Agressieve ritmes 
na ontwapenende momenten.

tHe Hague 
JaZZ 
special
do 2 FEB
20:15 uur
€15.00

aCk Van rooYEn
Ack van Rooyen speelde met grootheden 
als Miles Davis, Lee Konitz, Dizzy Gillespie, 
Steve Gadd, Gil evans, Kenny Clarke en  Nils 
Henning. Nu in de Regentenkamer met 
zijn eigen ensemble.: Mark van Roon, eric 
Robaard, Wim Kegel en Jeroen Manders

JaZZ
tHE VoICE 
oF Monk
Vr 10 FEB
20:15 uur
€12.50

tHElonIoUs4 & PEPIJn Van dEr sandE
Op zoek naar Monk’s eigenzinnige muzikale 
wrijving tussen conventies en vrijheden. 
Met zang, spoken word, instant composing 
en diverse muziekstijlen zoals rock en mini-
mal music ontstaat er een overrompelende 
muzikaal-theatrale cross-over.

fusion

Vr 3 FEB
20:15 uur
€10.00

Utown & FrIEnd(s)
Utown speelt in hun eigen stijl, die een fusie 
is van jazz, latin, pop, rock en funk. eigen 
werk en werk van o.a. The Yellowjackets,  
Pat Metheny en Weather Report. Utown 
speelt vrijwel iedere maand met wisselende 
gastmuzikanten

JaZZ

do 9 FEB
20:15 uur
€12.50

Jos Van BEEst trIo
Dit swingende trio bregt een gevarieerd 
programma met o.a. bossa’s en verjazzde 
Frans- en Spaanstalige songs.
Piano: Jos van Beest – zang: Marielle 
Koeman – bas: erik Schoonderwoerd – 
drums: Ben Schröder.

vocaal

Zo 5 FEB
16:00 uur
€10.00

Ella & HEr Man
De omfloerste stem van ella de Jong wordt 
smaakvol gekleurd door het gitaarspel van 
Herman met latin en bossa invloeden. Ze 
wonnen als duo de singer/songwritersprijs 
van Friesland. Herman Woltman werkte o.a. 
eerder samen met Souldada en Fay Lovski. 

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

expositie  
Anja Jager en haar leerlingen tonen 
werk geschilderd met ei-tempera. 
Het werk is te zien tot 27 februari.

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

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 aan-
wezig, 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

JaZZ

do 23 FEB
20:15 uur
€10.00

ErnEsto larCHEr 5tEt
Originele composities en arrangementen 
van populaire jazz standaards van jazz 
masters als Horace Silver en Cannonball 
Adderley. Swing en hardbop van de boven-
ste plank. 
Met speciale gast: zangeres lara Vizuete!

JaZZy 
pop

Vr 24 FEB 
20:30 uur
€12.50

son 
(cuba)

Zo 26 FEB
15:00 uur
€12.50

 FrIdaY nIgHt lIVE | sIMonE PorMEs

Simone Pormes iedere laatste vrijdag van 
de maand magie naar het intieme podium 
van Regentenkamer. elke keer weer een 
avond met geweldige vocalisten en een 
superband in wisselende bezetting. 
Het motto: samen mooie muziek maken!

sEPtEto trIo los dos
Dé vertolker van de Santiago de Cuba 
sound in ons land. Denk aan Buena Vista 
Social Club. De instrumenten, de meer-
stemmige coro’s en zang en het explosieve 
samenspel zorgen voor een heerlijk ener-
giek optreden en nodigt uit tot dansen!


