
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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JaZZ FUsIon world latIn tHEatEr kUnst
optredens bekende artiesten en nieuw talent 

internationaal nationaal lokaal 

1 juni

tHe Hague 
jaZZ 

speCial

tHe Feen brotHers
brubeCk 
tribute

trIPlE BErrY trIo



jaZZ

do 22 JUnI
20:15 uur
€12.50

Fusion

Vr 2 JUnI
20:15 uur
€10.00

nEFErtItI QUartEt
Opgericht in 2013 door Delphine Deau. 
De musici zijn allen afgestudeerd aan het 
conservatorium van Parijs. De composities  
van Delphine Deau zijn een mix van poly 
ritme en groove met veel ruimte voor  
improvisatie en interactie tussen de musici.

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. Utown speelt iedere maand met 
wisselende gastmuzikanten

jaZZ
suite 

Vr 23 JUnI
20:15 uur
€12.50

jaZZ 

do 8 JUnI
20:15 uur
€12.50

son 
(Cuba)

Zo 25 JUnI
15:00 uur
€ 12.50

jaZZ

Vr 9 JUnI
20:15 uur
€12.50

trIPlE BErrY trIo
Triple Berry Trio ontleent haar naam aan de 
originele compositie ‘Jazzberries’ uit 1982 
van William Schmidt, waarbij trompet, cello 
en piano schitterend samenwerken in een 
blues en een boogie woogie. Het Triple Berry 
Trio is origineel, verrassend en uitdagend!

rEné tEn CatE trIo
Het René ten Cate-Trio is in 2016 gevormd 
en klinkt als een volwassen formatie. De 
combinatie van de drie professionals garan-
deert goede muziek met ultieme interactie. 
René ten cate - Vibrafoon; Andy Valkenburg 
- Contrabas; Barry Olthof - drums.

sEPtEto trIo los dos
Septeto Trio Los Dos is dé vertolker van de 
Santiago de Cuba sound in NL. De Son. Denk 
aan Buena Vista Social Club. Al jaren een van 
de populairste latin bands van Nederland 
met het herkenbare eigen geluid en bomba. 
een overgetelijke muzikale ervaring!

tHE JaEgEr EXPErIMEnt
Het Jaeger experiment met Kim Jaeger 
(Piano), Marre de Graaff (Bas) en Christian 
Palmieri (Drums) is op het HKU ontstaan met 
het schrijven en uitproberen van composi-
ties van Kim. Gaandeweg werd het duidelijk 
dat ze met elkaar een uniek trio vormden.

dj

Zo 9 JUlI
16:00 uur
€10.00

swIngBEatstars
Met DJ Chippie gaan we los op vinyl met 
de sound van Old school, Classic, RnB, Hip 
Hop en Swingbeat! 1x in de 2 mnd leeft de 
nostalgie van ‘kraak & plaat’ op zondag-
middag in de Regentenkamer. den Haag 
heeft er een heerlijk dansfeest bij! 

tHeater 
ConCert

Zo 11 JUnI 
16:00 uur
€12.50

jaZZ

do 29 JUnI
20:15 uur
€15.00

MICHaEl VarEkaMP 
Michael Varekamp combineert de swing, 
dynamiek en lyriek van legendarische jazz 
musici uit het swingtijdperk. Voeg daarbij 
de expressieve tenor van saxofonist Dmitry 
Shapko en u bent terug in het Amerika van 
de jaren dertig. Swing iS the thing!

doMInIQUE EngErs: geen Haast 
Dominique engers zingt over alles wat haar 
dierbaar is. Geen Haast is een poëtische, 
muzikale, liefdevolle ode aan alles wat de 
moeite waard is om even bij stil te staan.
Teksten, zang en muzikanten die van ieder 
optreden een meeslepend feest maken.

jaZZ

do 15 JUnI
20:15 uur
€10.00

tHe Hague 
jaZZ 
speCial 
do 1 JUnI
20:15 uur
€15.00

tEIs sEMEY groUP
Teis Semey is gitarist en oprichter van dit 
jazzkwintet. Xavi Torres (piano), Lucas Mar-
tinez (tenorsax), Guy Salamon (drums) en 
Brodie Jarvie (bas). Turbulente grooves met 
verrassende wendingen. winnaar Prinses 
Christina Concours in 2015! Jong talent.

tHE FEEn BrotHErs
Betoverd door de kinderlijke eenvoud van 
Dave Brubeck’s improvisaties groeiden deze 
vier broers met elkaar musicerend op. Zelf 
nu ook een begrip in de jazz wereld is het 
tijd voor  een spetterende tribute aan het 
legendarische dave Brubeck Quartet.

aanvullende informatie en actuele wijzigingen: 
www.regentenkamer.nl

 
    

jaZZy 
pop 

Vr 30 JUnI
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 
deze superband in wisselende bezetting. 
geniet mee van deze heerlijke muziek!

18 schilders benaderen 
Marlene Dietrich ieder 
op eigen wijze met  
verf en potlood. 
Te zien t/m 25 juni.

expositie 
dietriCH 
op doek

Cookin’ jaZZ: Elke donderdag van 18-20 uur 
vrij entree: Borrelen, eten en genieten van live jazz. 
Voor €10.- bestelt u een vers bereide  Indische maaltijd 

01 juni: jaZZ sCHool den Haag olv alex milo
08 juni: miles aHead Fx
15 juni: bloomline jaZZ Quartet
22 juni: trio vree
29 juni: gb3 & Friends

JaMsEssIEs: Elke 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

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


