SAMAR

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.
SANDER BAAN QUARTET

POL BELARDI’s FORCE

F. N. L. | SIMONE PORMES

QUINTETO CONNORA

ROBERT
TRIO
ELLAKOEMANS
& HER MAN

NEIL YOUNG TRIBUTE BAND

Martin Joey Dine

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

programma | maart 2017

THE HAGUE JAZZ SPECIAL

CELEBRATING ELLA!
09 maart Denise Jannah /Rob van Kreeveld

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.

foto: Raúl Neijhorst

Regentenkamer

CELEBRATING ELLA!

UTOWN & FrienDs

IKARUS

MELISSA LAUREN

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

JAZZ*FUSION*world *LATIN*THEATER*KUNST
Optredens van bekende musici en nieuw talent

* INTERNATIONAAL * NATIONAAL * LOKAAL *

www.regentenkamer.nl

serie JAZZ ROBERT KOEMANS TRIO
pianisten Pianist Robert Koemans, bassist Matheus

20:15 uur
€10.00

ZO 12 MRT
16:00 uur
€9.50

een aantal van zijn gedichten voor. Afwisselend leest dichteres, vertaalster en zangeres
Joy Misa haar Engelse vertalingen van zijn
werk. Jazz pianist Erik Doelman reageert
met improvisaties op de teksten.

MODERN POL BELARDI’s FORCE (LUX)
Vier musici (altsax-piano-drums-bass) met
JAZZ

DO 2 MRT

Nicolaiewsky en drummer Willem Romers
delen de passie voor jazz en tegelijkertijd
het volop experimenteren met hun eigen
muzikale elementen en composities. Frisse,
energieke sound en een fraai samenspel.

LITERAIR Theo Monkhorst
THEATER Dichter en schrijver Theo Monkhorst draagt

VR 24 MRT
20:15 uur
€12.50

FUSION

UTOWN & Friends

JAZZ

MELISSA LAUREN (Can)

JAZZ

VR 3 MRT
20:15 uur
€10.00

Utown speelt in hun eigen stijl, met een
fusie van jazz, latin, pop, rock en funk.
Het brengt eigen werk en werk van bijv.
The Yellowjackets, Pat Metheny en Weather
Report. Utown speelt iedere maand met
wisselende gastmuzikanten.

DO 16 MRT
20:15 uur
€12.50

Zangeres en songwriter Melissa Lauren uit
Toronto heeft haar eigen merk gemaakt van
de old school jazz, doo-wop en blues vermengd met verbuigingen en geluiden van
indie-pop. Haar laatste album, “Your Mess”
staat in de playlists van de Canadese radio.

JAZZ

Martin Joey Dine (FRa)

ZO 5 MRT
16:00 uur
€10.00

Deze Fransman begon als 6-jarige al met
pianospelen. Studeerde aan het conser
vatorium van Parijs; won de 2e prijs van de
Saint Germain des Près competitie; speelde in
New York en trad op met de franse Rapper
Taïpan. Dit jonge talent is al een fenomeen!

SPECIAL
DO 9 MRT
20:15 uur
€17.50

FOLK
ROCK
VR 10 MRT
20:15 uur
€12.50

SAMAR

jazzy
POP

SANDER BAAN QUARTET
Eigenzinnig, grenzeloos en recht voor z’n
raap. Muziek vanuit het hart, niet vanuit
het brein. De band verkent een breed scala
aan emoties, zoals ook het leven bestaat
uit ups en downs. Lyrische passages afgewisseld met explosies van brute kracht.

FRIDAY NIGHT LIVE | SIMONE PORMES

VR 17 MRT
20:15 uur
€12.50

De leden van Samar scheppen een muzikale
wereld waarin oosterse en westerse muziek
in elkaar vloeien. Het ensemble bestaat uit
Amer Shanati op ud (Arabische luit), Karim
Darwish (slagwerk), Janneke Groesz (dwarsfluit) en Martijn Willemsen (contrabas).

VR 31 MRT
20:30 uur
€12.50

QUINTETO CONNORA

JAMSESSIES: ELKE WOENSDAG vanaf 20.00 uur

Op 25 april 2017 is het 100 jaar geleden dat
de Ella Fitzgerald ter wereld kwam. Denise
Jannah en Rob van Kreeveld brengen in een
intiem duo-concert met ‘Celebrating Ella’ een
hommage aan deze legendarische zangeres.
Wij vieren alvast haar 100e geboortedag!

TANGO
ZO 19 MRT
16:00 uur
€12.50
voorv.: €10,00

Kwintet van vijf instrumenten met de in
Argentinië geboren zangeres Nora. De
meestal zeer poëtische teksten voelt zij diep
in haar ziel en dat brengt zij over op het
publiek. Als speciale gast treedt zanger
Jeroen Manders op.

NEIL YOUNG TRIBUTE BAND

jazz

IKARUS (CHe)

DO 23 MRT
20:15 uur
€12.50

twee vocalen (man en vrouw), nu on tour
door Europa en Japan. De luisteraar wordt
uitgenodigd om in een jungle vol kleurrijke
en vibrerende geluiden te stappen.
Dit wordt een bijzondere avond!

THE HAGUE DENISE JANNAH | Rob van Kreeveld

JAZZ

MEDITERRAAN

DO 30 MRT
20:15 uur
€12.50

een duidelijke open visie naar de pop,
rock, hip-hop en elektronische muziek.
Een frisse mix van moderne, geïmproviseerde muziek, subtiel uitgedrukt door Pol
Belardi’s (bass) originele composities.

Opgericht door Henri de Vries; zang, mondharmonica, gitaar en piano. Fraaie samenzang (bassiste Danya Plugge en drummer
Bert Fonderie), lapsteel en viool van Gijsbert
Diteweg. O.a. Harvest, Tonight’s the Night,
American Stars and Bars, After the Goldrush.

Voor zaalhuur op zaterdagen, zie:
www.regentenkamer.nl/informatie/verhuur/

Evocative Zwitserse band met drums, bass, piano en

Actuele wijzigingen en aanvullende informatie:
www.regentenkamer.nl

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!

Vrij entree, dus kom luisteren, kijken, drinken, doe mee!

info: Jamsessie@Regentenkamer Den Haag
COOKIN’ JAZZ - ELKE DONDERDAG- vrij entree
Genieten van jazz en voor €10.- een Indische maaltijd.
van 18 - 20 u (vanaf 20:15 u start het avondconcert).
02 maart: Jazz School Den Haag olv Alex Milo
09 maart: Buienradar
16 maart: Q5
23 maart: Het ICKWELL ENSEMBLE
30 maart: ROB RADER + FRIENDS

expositie : Tropenkolder!
Een expositie van Karin Hirdes.
Kleurrijk, fel en vol ritme.
Opening op woensdag 8 maart
om 19.30. Daarna livejazz muziek.
Toegang vrij.
Te zien t/m 23 april 2017.

