
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. 

regentenkamer

programma   |   november  2017 

JAZZ • FUSION • wOrld • lATIN • THEATEr • KUNST

F. N. l. | SIMONE POrMES

PU
G

S 
&

 C
rO

w
S

JU
d

IT
H

 N
IJ

lA
N

d

OrQUESTA TIPICA dEl MOSA

rEnE Van HElsdIngEn trIo

FrANCESCO AMENTA

dElFT BlUE BIG BANd

ClA
U

d
IA

 rO
BBEN

S 

www.regentenkamer.nl - info@regentenkamer.nl
facebookpagina: regentenkamer den haag    
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aanvullende informatie en actuele wijzigingen: 
www.regentenkamer.nl

t r i b u t e  to  waY n e  S H o r t e r
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JaZZ

do 16 noV 
20:15 uur
€12.50

rEnE Van HElsdIngEn trIo
Zijn pianowerk is gearticuleerd, boeiend,  
virtuoos en poëtisch. Betoverende jazz van 
één van Neerlands interessantste jazz- 
talenten. In de ”Stage Bus” met uitklapbaar  
podium reisde hij met een zeer divers 
gezelschap over de gehele wereld.

JaZZ

do 23 noV
20:15 uur
€12.50

JUdITH NIJlANd & lIBOr SMOldAS
Singin’ weS montgomorY! 
Te gek swingende stukken van de gitarist 
Wes Montgomory, gespeeld door de viruoze 
Tsjechische jazzgitarist Libor Smoldas, met 
tekst en prachtige zang van Judith Nijland.

dElFT BlUE BIG BANd
DBBB is zeer veelzijdig; het repertoire omvat 
zowel easy listening als latin muziek, soms 
krachtig swingend, dan weer gevoelig en 
ingetogen. Reizend door het jaren 30  
bigband tijdperk tot de recentere stijlen als  
‘In the Mood’ en een Stevie Wonder medley. 

voCaaL 

Zo 5 noV
16:00 uur
€12.50

JaZZ

do 9 noV
20:15 uur
€10.00

MUZIKAAl CAFÉ MET COBA
‘Coba in Corset’ is het vijfde muzikale Coba-
feestje in de Regentenkamer. Samen met 
haar drie Cobats sluit Haagse Coba daar elk 
jaar af met een liedjesprogramma in warme 
cafésfeer. Met een mix uit de wereld van de 
kleinkunst, het levenslied en eigen werk.

tango

Zo 19 noV
16:00 uur
€12.50
vv € 10.00

OrQUESTA TIPICA dEl MOSA
Met een indrukwekkende bezetting van ban-
doneons, een groep strijkers, piano en zang 
in de stijl van de (dans)orkesten uit gouden 
jaren van de tango.  Dit orkest laat de rijke 
geschiedenis van de Argentijnse tango en 
hedendaagse composities horen.

MUZIKAAl CAFÉ MET COBA
‘Lichtekooi der Zangkunst’, ‘Haagse Adele’ 
en ‘Hollandse Dietrich’ , Coba heeft een 
voorliefde voor het sterke vrouwenreper-
toire, voor tijdloze nummers met een sociaal 
karakter, voor knappe dubbelzinnige teksten 
en soms gewoon voor een hoop gein. 

FrANCESCO AMENTA QUArTET
Het Francesco Amenta quartet (tenorsax, 
piano, drum en bas) speelt repertoire van 
het album ‘Colors and Ties’. Bebop en swing 
in de sfeer van Bill evans, Thelonius Monk 
en Stan Getz. Ook speelt de band vanavond 
nieuw werk. Het wordt een mooie avond!

ameriCana 

Zo 26 noV
16:00 uur
€ 12.50

ClAUdIA rOBBENS 
Met mooie ballads, medium swing en een 
bluesy feel van afwisselende Americana 
songs raakt zangeres Claudia Robbens je 
met haar sfeervolle werk. Akoestisch bege-
leid door Dick Hoppe (bas), Kim Wijsbeek 
(gitaar), Ruud de Grood (toetsen/gitaar).  

JaZZ

do 30 noV 
20:15 uur
€12,50 

MArCO KEGEl QUArTET
Marco Kegel – altsax
Uli Glaszmann – contrabas
Ben Schröder – drums
(piano – nog niet bekend)

inStru-
mentaaL

Vr 17 noV
20:15 uur
€12.50

PUGS & CrOwS (CANAdA)
eén van Vancouver’s meest prominente  
instrumentale bands met veelbelovende 
musici. Geprezen om hun grote kracht, 
expressiviteit en muzikaliteit van individuele 
spelers. elementen van indierock, creatieve 
muziek en klassieke invloeden. 

FunK

Vr 10 noV
20:15 uur
€12.50

tHe Hague 
JaZZ 
SpeCiaL 
do 2 noV 
20:15 uur
€15.00

bigband 

Vr 3 noV 
20:15 uur
€12.50

voCaaL

Za 4 noV 
20:15 uur
€12.50

ANOTHEr FUNK COllECTIVE
Another Funk Collective is een collectief van 
topmusici uit de Hollandse muziekscene 
dat dansbare funk en smaakvolle arrange-
menten samenbrengt in een verrassende, 
uitdagende maar vooral spetterende show. 
Met af en toe  een knipoog naar de Jazz! 

TrIBUTE TO wAYNE SHOrTEr 
Het Karel Boehlee Quartet brengt vandaag 
samen met Simon Rigter (sax), Frans van 
Geest (bas) en Marc Schenk (drums) een 
tribuut aan Wayne Shorter. Karel Boehlee is 
een geliefd pianist. Hij speelde o.a. ook met 
Gino Vanelli en Toots Thielemans. 

 
    

JaZZY 
pop 
Vr 24 noV
20:30 uur
€15.00
vv € 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!

 Kan je ook zo genieten van 
een mooie jazz-foto? 

De komende maanden hangt 
de Regentenkamer vol met 
de meest sfeervolle en unieke 
jazz-foto’s. Deze zijn te koop 
voor de ware liefhebber. 

e x p o S i t i e
november-deCember

JamSeSSieS: vriJ entree 
elke woensdag van 20-24 uur 

Jamsessie@regentenkamer den Haag

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

Z A  4 - 11 |

 verplaatst  naar 

M U Z E E

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 
02 nov: t5
09 nov:  Q5
16 nov: Sarina&Co 
23 nov: moooFtet
30 nov: bbQueenieS


