
voor 1achter 6

WOENSDAGEN: LIVE SESSIONS & JAM SESSIONS
Eén keer per maand treedt de MB Big Band, o.l.v. Lorenzo Mas-
trogregori. Daarna organiseert hij een jamsessie en deze is vrij 
toegankelijk voor alle muzikanten. Ook organiseert de drum-
mer Terry Knight één keer per maand een live- en jamsessie op 
woensdag. Wil je hierbij zijn en/of mee jammen? Vanaf 20.00 
uur zijn de deuren geopend! Zie onze website of Facebook- 
pagina voor de meest actuele informatie, speeldata en kosten. 

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 
Uw kaarten kunt u reserveren via info@regentenkamer.nl of
via de online ticketservice op www.regentenkamer.nl. Ook 
kunt aan de kassa uw kaarten kopen. Voor Ooievaarspassen  
en studentenkaarten gelden 50% korting. De zaal is 30 mi-
nuten voor aanvang geopend.

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 betaalde parkeergelegenheid in de 
omgeving. 

WORD VRIEND VAN DE REGENTENKAMER 
De Regentenkamer heeft een culturele ANBI 
status en daarmee zjn giften aan ons  
aftrekbaar van de belasting. 

Regentenkamer

JAZZ • FUSION • WORLD • LATIN • THEATER • KUNST

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

Aanvullende informatie en actuele wijzigingen: 
www.regentenkamer.nl
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THE ROYAL DUTCH SCAM MET O.A. LO VAN GORP

UITVERKOCHT!

BASILY GIPSY BAND

NUEVA MANTECA

MAAIKE DEN DUNNEN



LATIN-
JAZZ

 
VR 01JUNI
20.15 uur 
€ 12.50

EXPOSITIE IN JUNI
200 JAAR SCHEVENINGEN-BAD

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  

07 JUNI: SIER 5-TET 
14 JUNI: JONAS NIEUWENBROEK QUARTET 
21 JUNI: SPEELAVOND JAZZSCHOOL
28 JUNI : THE JAZZ RATZ 

Nueva Manteca

TANGO

 
ZO 10 JUNI 
16.00 uur
€12.50 
VV €10.00

JAZZ
 
 
 
DO 14 JUNI
20.15 uur
€10.00

De status van Nueva Manteca is  
onomstreden in de wereld van  
latin-jazz. De groep brengt een  
synergie tot stand tussen Cubaanse 
muziek en jazzmuziek. De muziek van 
Nueva Manteca getuigt van  
inventiviteit, creativiteit en  
overtuigende muzikale willpower. 

GIPSY 
JAZZ
 

VR 08 JUNI 
20.15 uur
€ 12.50

Basily Gipsy Band

De Basily Gipsy Band staat bekend 
om zijn unieke interpretatie van gipsy 
jazz. Inmiddels hebben zij een geheel 
eigen identiteit ontwikkeld vanuit 
traditionele en Spaanse zigeuner 
invloeden. Een optreden vol passie, 
virtuositeit en gedrevenheid.  

Orquesta Típica Del Mosa

Het Orquesta Típica Del Mosa is een 
Haags tango-orkest met 15 muzikant-
en, gedirigeerd door Gerard van  
Duinen. Het orkest bestaat al sinds 
1996. Een indrukwekkende bezetting 
met bandoneon, accordeons, (alt)viool, 
cello’s, piano, contrabas en zang. 

IGEN Jazz Quartet

Dit Quartet is een Servisch/Hongaars/ 
Nederlandse formatie. IGEN speelt 
voornamelijk eigen werk en moderne 
bewerkingen van standards. De  
stevige muzikale concepten en  
uitwerkingen zijn doorweeft met  
Centraal-Europese lyriek.

JAZZY 
POP 

VR 29 JUNI 
20.30 uur
€17.50 
VV 15.00

Simone brengt de laatste vrijdag van 
de maand magie naar het intieme  
podium van de Regentenkamer.  
Deze avond met een strijkkwartet 
en eigen werk van Karel Boehlee en 
Simone Pormes. 

 Friday Night Live: Simone Pormes

JAZZ
 
 
ZO 24 JUNI 
15.00 uur
€12.50

Oude tijden herleven op de laatste
zondagmiddag van de maand met  
het Hans Braber Trio en speciale  
gasten.Entree is inclusief heerlijke  
soep die rond 17.00 uur wordt  
geserveerd.

Hans Braber Trio

JAZZ
 
 
DO 21 JUNI
20.30 uur
VRIJ  
ENTREE

De leerlingen van Vincent Borkent 
geven deze avond een slotconcert.  
Gedurende het schooljaar treden zijn 
leerlingen op, op verschillende festi-
vals en podia, als de Regentenkamer. 
Sinds 2013 is Borkent verbonden aan 
de Jazzschool in Den Haag.

Slotavond Jazzschool: Vincent Borkent

A Tribute to Dim Kesber

Op deze avond brengt een groep 
Haagse topmuzikanten een eerbetoon 
aan hun vijf jaar geleden overleden 
vriend en collega Dim Kesber. Vincent 
Koning (gitaar), Noah Nicoll (contra-
bas), Michiel Münninghoff (piano), 
Wim Kegel (slagwerk), Marco Kegel 
(altsax) en Jurjen Donkers (zang). 

THE 
HAGUE 
JAZZ 
SPECIAL 

DO 07 JUNI
20.15 uur
€15.00

SOFT 
ROCK
VR 15 JUNI 
20.15 uur
€15.00

The Royal Dutch Scam UITVERKOCHT!

The Royal Dutch Scam staat garant 
voor een heerlijke rockavond met 
muziek van Steely Dan! Het is een 
bijzondere live-ervaring, vol verrassing 
en herkenning. 

VOCAAL
 
 
 
VR 22 JUNI 
20.15 uur
€12.50

Een eigenwijze krullenbol: singer- 
songwriter Maaike den Dunnen maakt 
toegankelijke jazz met een knipoog. 
Humor speelt daarbij een belangrijke 
rol. In oktober presenteert ze haar 
tweede album: Inner Space. Deze 
avond krijgt u alvast een voorproefje! 

Maaike den Dunnen

JAZZ
 
 
 
DO 28 JUNI
20.15 uur
€12.50

Michael Varekamp en super  
swingende band brengen deze avond 
een gevarieerd programma met  
muziek van Miles en Louis. Met onder 
andere Kind of Blue, een remake van 
deze legendarische jazzplaat van 
Miles (best verkochte ooit!). 

Michael Varekamp “Kind of Blue”

VARIOUS 
 
 
 
 
 
 

ZA 30 JUNI 
17.00 uur
VRIJ  
ENTREE

30 juni is het zover! Het einde van het 
seizoen en een nieuw begin! 
Wij nodigen u van harte uit om dit 
met ons te vieren. Van 17.00 tot 22.00 
uur maken wij er met elkaar een mooi 
feestje van, precies zoals het hoort, 
met geweldige artiesten, vrij entree 
met hapje en drankje. Voor het eind-
feest kunt u zich aanmelden via  
info@regentenkamer.nl. 
 
Wij zien u graag op de 30e! 

Einde Seizoensfeest


