
Wij zijn verheugd u deze brochure te mogen aanbieden. 
Wij zetten ons met volle kracht in om u op de nieuwe  
lokatie in Het Koorenhuis hetzelfde “gevoel van welkom” 
te geven dat u van ons gewend bent. Met trots presenteren 
wij ons als “De Regentenkamer Nieuwe Stijl” met een  
schitterend programma. 
 
Zoals u misschien weet zijn wij al 5 keer verhuisd binnen 
Den Haag, we moesten weer opnieuw beginnen en ons  
inzetten om uw aandacht te vangen. We weten dat elke 
verhuizing een beetje heimwee brengt, maar zeker ook 
voordelen en vernieuwingen oplevert. 
  
We hebben het afgelopen half jaar veel opstellingen uitge-
probeerd in de grote zaal en hebben van het Koorenhuis 

alle medewerking gekregen om onze specifieke Regentenkamersfeer terug te krijgen. Er is een 
uitstekende relatie met de directie en medewerkers van het Koorenhuis; dank daarvoor. 
Wij voelen ons thuis in het Koorenhuis, waar we kunnen beschikken over een mooie concertzaal 
met een prachtige vleugel en professionele geluids- en lichttechniek. Een groot voordeel is dat 
we ons in het uitgaansgebied van Den Haag bevinden met tram en bus voor de deur. 
 
Wat zeker is gebleven zijn de donderdagavonden van 18 tot 20 uur met een voorprogramma, 
waarvoor de entree gratis is. Dé gelegenheid ook om van een heerlijke Indische maaltijd van  
Roy en Renee te genieten. Wel graag reserveren. 
Ook beginnen we op de tweede woensdagavond van de maand met de Jamsessies onder leiding 
van Terry Knight. Er ligt een plan klaar om nieuw talent en ervaren muzikanten/docenten samen 
te laten optreden en daardoor te groeien. Kortom: we kunnen onze naam als “Broedplaats voor 
jong en nieuw talent” eer aan doen. 
 
Lieve vrienden: Ik ben gelukkig met deze nieuwe plek in Den Haag en hoop dat met u te delen. 
Volgend jaar bestaan we 30 jaar en dat gaan we feestelijk vieren, beginnend met het project 
“Amerika en de invloeden op de Nederlandse jazz”. Het is een dubbelfeest. We willen die dertig 
jaar Regentenkamer groots aanpakken en hopen op een grote opkomst. 
In dit mooie boekje vindt u de concerten en informatie voor de periode september-december 
2019. 
 
Blijf ons bezoeken en neem vrienden mee. U bent van harte welkom! 
Volg ons op de website, facebook en via de flyers. We zien u graag in het Koorenhuis! 
 
Thea van Loon, bestuur en medewerkers Regentenkamer 

VOORWOORD 

Vindt u ook dat Regentenkamer een belangrijke plaats in het culturele 
Haagse leven in neemt? Draagt u de Regentenkamer ook een warm hart 
toe? Als jazz-, latin-, wereldmuziek- of kleinkunstliefhebber? Word dan 
nu Ambassadeur van de Regentenkamer! 
 
Ambassadeurs steunen ons met een kleine bijdrage met als doel, hét andere 
jazzpodium van Den Haag te blijven. Met uw bijdrage steunt u ook jong talent 
dat wij een podium bieden. 

 
Als Ambassadeur heeft u een een aantal voordelen: 

•  € 1,50 korting per concert (max. 2 personen) 

•  uitnodigingen voor speciale evenementen 

•  de volgende Regentenkamerbrochure en ons speciale Amerika boekje in de brievenbus 

•  eeuwige roem en dankbaarheid 
 
Word Regentenkamer Ambassadeur voor € 50 -; geldig voor 1 seizoen, van september tot en 
met juni 2020. Maak € 50,- over op: NL60 INGB 0006854609 onder vermelding van  
‘Ambassadeur 2019/20’, uw naam en e-mailadres. 
 
Regentenkamer is een ANBI stichting, daardoor zijn uw giften aftrekbaar van de belasting! 

WORD AMBASSADEUR! 

Word bedrijfssponsor 2020 
In 2020 bestaat de Regentenkamer 30 jaar en vanaf 2020 
hebben we een themajaar rond Amerika met veel mooie 
concerten en lezingen. 
 
Voor 2020 hebben we grote plannen waar al hard aan  
gewerkt wordt. We zoeken nog enkele bedrijfssponsors die 
de Regentenkamer, jong talent en de muziek een warm  
hart toedragen. U kunt ook in onze uitgave over het 
Amerika project adverteren. 
 
Kijk voor overige sponsormogelijkheden op  
www.regentenkamer.nl/vriend of neem contact op via:  
penningmeester@regentenkamer.nl en we bespreken 
graag de mogelijkheden.




