
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

JAZZ • FUSION • wOrld • lATIN • THEATEr • KUNST

MiCHaeL vareKaMP
 “MiLeS & CoLtrane”

www.regentenkamer.nl - info@regentenkamer.nl
facebookpagina: regentenkamer den haag    

aanvullende informatie en actuele wijzigingen: 
www.regentenkamer.nl
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regentenkamer wenst u 

een gezond en muzikaal 

* * * 2018 * * *



Literair 

Zo 14 Jan 
16:00 uur
€10.00

MArIANNE NAN | Meisje krentenbol
Marianne vertelt over kruiswoordpuzzelen, 
haar zwembadavonturen en dicht over 
scharrelen, over paaseitjes, over huisdieren, 
familie, patat, bitterballen, vriendschap,  
zakdoeken, kleuren en over nog heel veel 
meer. en natuurlijk over krentenbollen. 

tHeater 

Zo  28 Jan
16:00 uur
€ 12.50

ErIc BEEKES |  diva’s
In Diva’s vertelt eric over zijn ontmoetin-
gen met o.a. Adèle Bloemendaal, Simone 
Signoret, Sonia Gaskell, Caterina Valente, 
Hetty Blok, Liesbeth List, Ramses Shaffy, 
Leonard Bernstein e.a. Hij wordt op de 
piano begeleid door Wolfgang Maiwald.

jaZZ

do  18 Jan 
20:15 uur
€12.50

ENNO SPAANdErMAN / rEMcO HOFMAN 
een superswingend jazz quintet met soli: 
enno Spaanderman - tenorsax
Remco Hofman - piano
Jeen Rabs - gitaar
Willem van Wijngaarden - bass
Barry Olthof - drums 

jaZZ

do  25 Jan
20:15 uur
€12.50

AdrIEN lOScO QUArTET
In 2014 werd het Adrien Losco Quartet 
opgericht met Uldis Vitols op bas, Floris van 
elderen op drums and Youngwoo Lee op 
piano. Deze groep speelt eigen werk van 
Adrien, in hoge mate beïnvloed door Lennie 
Tristano’s muzikale concepten.

tango

Zo  21 Jan
16:00 uur
€12.50
vv € 10.00

toCa tango
De muzikanten van Toca Tango spelen origi-
nele Argentijnse tangos, walsen en milongas. 
U wordt meegevoerd naar de gevoelswereld 
van de tango. Het orkest speelt ook gouden 
klassiekers van Carlos Gardel en de vernieu-
wende muziek van Piazzolla en Pugliese. 

aMeriCana

Vr  19 Jan
20:15 uur
€12.50

lIVIng rooM HEroEs
Veelbelovende band met een onvervalste 
enthousiaste vorm van soulvolle Americana. 
Op pad gaan over de eindeloze vlaktes van 
het Amerikaanse continent met avonturen 
op mooie dagen, waarbij het leven je 
toelacht. Het zijn Days Well Spent.

jaZZ
SPeCiaL

do 4 Jan
 20:15 uur
€15.00

jaZZ

do  11 Jan 
20:15 uur
€10.00

MATEUSZ PUlAwSKI lUNAr QUArTET
De nieuwe CD “(extra)ordinary songs” 
brengt simpliciteit in composities samen 
met de complexiteit van het improviserende 
quartet. Mateusz Pulawski (gitaar); Thomas 
Winther Anderson (contrabas); Henning 
Luther (drums); Nicolo Ricci (tenorsax).

jaZZ

Vr  12 Jan
20:15 uur
€12.50

rodErIgo ParEJo MatEos
Rodrigo Parejo is een veelzijdige fluitspeler,  
improvisator en componist, die met musici 
van over de hele wereld samenwerkt. Nu 
met Rembrandt Frerichs die in zijn spel 
naast de Amerikaanse jazztraditie ook  
Arabische muziekstijlen gebruikt.

M. VarEkaMP | MIlES & cOlTrANE
Bij dit eerste concert in het nieuwe jaar 
neemt trompettist en verteller Michael 
Varekamp het publiek mee naar de jaren 
vijftig. De roemruchte periode waarin ‘The 
First Great Quintet’ van de geniale trompet-
tist Miles Davis furore zou maken. Centraal 
hierin stond de tenor van Coltrane. 
Legendarische hits als Oleo, Old Folks en 
Autumn leaves zullen niet ontbreken. 
Michael Varekamp wordt bijgestaan door 
de spraakmakende saxofonist efraim Trujillo 
(Ploctones) en baslegende Harry emmery 
(Chet Baker). Met Wiboud Burkens op piano 
en erik Kooger op drums

 
    

jaZZy 
PoP 
Vr 26 Jan 
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
t / M  3 f e b r ua r i 

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

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 
04 januari
11 januari: buienradar
18 januari
25 januari

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

wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
actuele informatie en online tickets

www.regentenkamer.nl


