
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

www.regentenkamer.nl

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

* internationaal * nationaal * lokaal *
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rEgEntEnkaMEr Is gEslotEn oP:
Zondag 16 aPrIl (PasEn)

dondErdag 27 aPrIl (konIngsdag)



Fusion

Vr 14 aPr
20:15 uur
€10.00

Utown & FrIEnds
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. Gastoptreden bij Utown: zangeres 
Frankie McCoy.

JaZZ 

do 20 aPr
20:15 uur
€12.50

gYpsY

Vr 21 aPr
20:15 uur
€12.50

PHIlIPPE lEMM trIo
Drie musici met uitzonderlijke beheersing 
van hun instrumenten herinterpreteren 
jazz-standards in frisse genre-overstijgende 
stijl die een moderne jazz fan zal aanspreken. 
In 2016 gespeeld bij Vrije Geluiden (VPRO). 
Je bent vanaf de eerste noten gefascineerd!

BasIlY gIPsY FaMIlY
Basily laat de de zigeunermuziek weer 
herleven. Begonnen als vertolker van de Hot 
Club de France traditie heeft Basily Gipsy 
Jazz nu een eigen identiteit ontwikkeld met 
traditionele en Spaanse zigeunerinvloeden. 
deze gipsy night mag u niet missen!!!

tango

Zo 23 aPr
16:00 uur
€12.50
voorv.: €10,00

toCa tango
De gevoelswereld van de tango met vurige 
hartstocht, hopeloze liefde en bitterzoete 
herinnering. Het orkest speelt zowel de 
gouden klassiekers van Carlos Gardel als 
de vernieuwende muziek van Piazzolla en 
Pugliese. elke uitvoering is een avontuur.

vocaal

Zo 2  aPr
16:00 uur
€10.00

gEorgEttE & Band
Georgette zingt naast haar eigen liedjes ook 
nummers van Barbra Streisand. Vrolijk  ver-
mengt ze humor met de melancholie van 
de blues. De band bestaat uit: Jaco Benck-
huyzen (piano), Carlo Banning (sax), erik 
Robaard (bas) en Joost Kesselaar (drums).

JaZZ

do 13 aPr
20:15 uur
€12.50

dE PaUl BErnEr Band
De Paul Berner Band speelt weer prachtige 
luistermuziek met bekend repertoire en 
nieuwe stukken. Kracht en tederheid, diepte 
en eenvoud, zingen en dansen.
Paul Berner (bas) speelt regelmatig bij de 
Regentenkamer in wisselende formaties.

tHe Hague 
JaZZ 
special 
do 6 aPr
20:15 uur
€17.50

FaY ClaassEn & PEtEr tIEHUIs
Na een edison Award en Gouden Plaat gaat 
voor Fay Claassen een persoonlijke wens in 
vervulling met haar nieuwe cd LUCK CHILD. 
Samen met gitarist Peter Tiehuis laat Fay 
deze avond een aantal songs en muzikale 
hoogstandjes horen. laat u verrassen!

tHeater 

Zo 9 aPr
16:00 uur
€12.50

theatergroep dE nIEUwE konIng
tot HEt koMt: één actrice, een Jazztrio 
en het internet. Hier is Liesbeth, 51 jaar en 
volledig de weg kwijt. Haar bestaan verpakt 
in 2 koffers en 3 tassen. Genoeg bagage om 
luid klagend, weemoedig en vol zelfspot te 
ontvouwen hoe het zover gekomen is. 

Fusion

Vr 7 aPr
20:15 uur
€10.00

kUHn FU
Heavy grooves, enorme dynamiek en 
lyrische melodieën. KUHN FU is een multi-
nationale band met de Duitse componist/
gitarist Christian Kuhn, Bass-clarinetist Ziv 
Taubenfeld (Israël), ritmesectie Lav Kovac 
(Servië) en bassist esat ekincioglu ( Turkije). 

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

actuele wijzigingen en aanvullende informatie: 
www.regentenkamer.nl

JaZZY 
pop

Vr 28 aPr 
20:30 uur
€12.50

 FrIdaY nIgHt lIVE | sIMonE PorMEs

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

a F g e l a s t
expositie
t/m 23 april 2017 

tropenkolder!  
Karin Hirdes. 
Kleurrijk, fel en vol ritme.

Vogende expositie:
opening 5 mei.
(zie regentenkamer.nl) 

cookin’ JaZZ: iedere donderdag van 18-20 uur 
Borrelen, eten en daarbij genieten van live jazz. 
Voor slechts €10.- bestelt u een vers bereide  maaltijd 
uit onze Indische keuken.
vrij entree (vanaf 20:15 u start het avondconcert).  

06 april: JaZZ scHool den Haag olv alex milo

13 april: tHe JaZZ pack

20 april: niels tausk vocal JaZZ stars

JaMsEssIEs: iedere woensdag van 20-24 uur 
Vrij entree. kom luisteren, kijken, drinken, doe mee!
Open jamsessies voor musici, vocalisten en publiek. 
Vleugel, drumstel, contrabas, (bas)gitaarversterker en 
zang installatie zijn aanwezig. Vocalisten wordt geadvi-
seerd om kopieën van hun muziek mee te nemen.
info:      Jamsessie@regentenkamer den Haag


