
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. 
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Fusion

vr 15 sEPt
20:15 uur
€12.50

MondrIaan
piano
dagen
wo 6 sEPt
20:00 uur
vrIJ entree

MarnIX BUsstra’s old sCHool Band

De geavanceerde en diepe grooves van het 
bas & drums-tandem vormen samen met 
de ritmische aanpak van de toetsenist een 
perfecte combinatie met de solo’s van de  
gitarist. Hogeschool-jazz met een stevige 
scheut funk. Old School op z’n best!

oPEnIng PoPUP EXPosItIE
De opening van onze ‘Pop-Up expositie’ die 
alleen tijdens de Mondriaan Pianodagen 
te zien is, wordt ingeleid met een voor-
proefje van de voorstelling ‘de dansende 
madonna’, zijn bijnaam door de bijzondere 
manier van dansen op zijn geliefde muziek  

MondrIaan
piano
dagen
do 7 sEPt
20:15 uur
€15.00

FunkY 
JaZZ

vr 8 sEPt
20:15 uur
€12.50

roB agErBEEk | MaCHtEld CaMBrIdgE 
Rob Agerbeek (piano), Ben Schröder (drums) 
en Alex Milo (bas) brengen samen met de 
geweldige zangeres Machteld Cambridge 
een ode aan Mondriaan door het vertolken 
van  zijn favoriete muziek uit de jaren 30 met 
veel Boogie Woogie en Ragtime.

JaZZ

do 21 sEPt
20:15 uur
€10.00

gIJs IdEMa trIo
Het Gijs Idema Trio wordt vaak geprezen 
om de karakteristieke sound; dynamisch en 
lyrisch met veel ruimte voor interactie. Deze 
jonge talenten weten het publiek te boeien 
met hun virtuoos spel een frisse benadering 
van standards en de eigentijdse composities.

CosMIC sUrF ClUB
THe CAL MASSeY LeGACY - o.l.v. Zane Wayne 
Massey: portret van z’n vader Cal Massey 
(componist, trompetspeler) wat zich afspeelt 
in Brooklyn New York in de jaren 60, waarin 
Cal Massey samenwerkte met musici die een 
verandering in de muziek teweeg brachten. 

Cross-
over

do 28 sEPt
20:15 uur
€12.50

dJ

Zo 24 sEPt
16:00 uur
€10.00

stark-lInnEMann QUartEt
TRANSCeNDING CHOPIN - StarkLinnemann 
Quartet laat zien dat Chopin’s prachtige 
muziek fantastisch mengt met vurige jazz 
improvisaties en wereldmuziek grooves. 
StarkLinnemann noemt hun muziek dan 
ook universal crossover music. 

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! 

MondrIaan
piano
dagen
Zo 10 sEPt
15-20 uur
vrIJ entree

pop 
noir

Zo 17 sEPt
16:00 uur
€12.50

CHaBlIZ
Avontuurlijke pop-noir band met een  
betoverende zangeres ( vier octaaf vocaal 
bereik) en musici op piano, keyboard,  
contrabas en soms trommels, soms ook 
gitaar. Chabliz heeft veel invloeden uit 
dreampop, rock, opera en gotische jazz. 

MondrIaan oPEn PodIUM
open podium voor jong talent!
Piano, drum, trompet, saxofoon, bas, gitaar 
of zang, we willen het graag horen. 100 jaar 
Mondriaan. Muziekstijl van Mondriaans 
Victory Boogie Woogie. Zie website voor 
aanmelding of mail info@regentenlkamer.nl

JaZZ

do 14 sEPt
20:15 uur
€10.00

Fusion

 
vr 1 sEPt
20:15 uur
€10.00

Monoglot
Met het geluid van twee tenorsaxofoons 
een gitaar, bas en drums is de muziek van 
dit quintet energiek, naïef, broos en emo-
tioneel. Composities zijn fraai samengesteld 
uit improvisaties, structuur en chaos, wat re-
sulteert in een soort indie-alternatieve jazz.

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

aanvullende informatie en actuele wijzigingen: 
www.regentenkamer.nl

 
    

JaZZY 
pop 

vr 29 sEPt
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!

 We starten het nieuwe 
seizoen met een prachtige 
combinatie van schilderijen 
met o.a.  Marokkaanse stil-
levens en (zee)landschappen. 
kom naar de opening op 
woensdag 13 september om 
19.30 uur met aansluitend 
zoals altijd goeie jazz! 

expositie: mieke verhaar (13 sept - 29 okt.)Jamsessies: vriJ entree 
elke woensdag van 20-24 uur 

Jamsessie@regentenkamer den Haag

Cookin’ JaZZ: Elke donderdag van 18-20 uur 
vrij entree: Borrelen, eten en genieten van live jazz. 
met een vers bereide  indische maaltijd voor €10,- !

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

la dietriCh | Maak kennis met de magie 
van ‘La Dietrich’. Haar repertoire, films, 
foto’s en leven van Berlijn naar Hollywood, 
Londen en Parijs, zoals beschreven door 
dochter Maria Riva in Dietrich’s biografie, 
vormen de inspiratiebron en rode draad 
van deze voorstelling.

theater 

Zo 1 okt
16:00 uur
€12.50

g E a n n U l l E E r d


