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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.



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 



PROGRAMMA NAJAAR 2019  
JAZZ

JAZZ

CUBAANSE SON/SALSA

DO 12 SEP 20:00                                                                                                                  € 15,-* / € 17,50 

Michael Varekamp & Efraïm Trujillo: KARMA      
 
Saxofonist Efraïm Trujillo en trompettist Michael Varekamp hebben een nieuwe superband,  
samengesteld uit een groep topmusici met specifieke talenten en kunsten. Muziek die voelt als  

een Afrikaanse markt. Vrij, kleurrijk en met onderhuidse spanning.  
 

Michael Varekamp - Trompet 
Efraïm Trujillo - Saxofoon 
Wiboud Burkens - Toetsen 
Harry Emmery - Contrabas 
Erik Kooger - Drums 

 
 
DO 26 SEP 20:00                                                                                                                                     € 12,50* 

Suzan Veneman V-tet                                                                  
                                                                                                        
Trompetiste Suzan Veneman (1990) introduceert dit jaar haar gloednieuwe jazzkwintet.  
Het V-tet speelt zelf geschreven composities van Suzan, uiteenlopend van modern eigentijds tot 
meer traditionele, swingende jazz. Ook laat ze haar passie voor Brazilaanze en Cubaanse muziek 

doorschijnen. De band bestaat uit zeer getalenteerde jonge jazz musici,  
die de laatste jaren al naam hebben gemaakt. 

 
Suzan Veneman – Trompet, flu�gelhorn 
Joao Driessen – Tenor saxofoon 
Timothy Banchet – Piano 
Tijs Klaassen – Contrabas 
Tim Hennekes – Drums 

 
 
VR 27 SEP 20:00                                                                                     € 15,-* / € 17,50 

Septeto Trio Los Dos                                                                   
                                                                                                       
Septeto Trio Los Dos is dé vertolker van de Santiago de Cuba sound in NL.  
Ze treden op met de volledig traditionele akoestische bezetting, bestaande uit: tres, armonico, 
gitaar, contra-bas, maracas, bongó, campana, trompet y desdeluego la clave.  
 

De instrumenten, de meerstemmige coros en zang en met name het 
altijd explosieve samenspel zorgen ervoor dat danser en toehoorder 
een onvergetelijke muzikale ervaring mee krijgt. Het meest ge-
hoorde commentaar tijdens Septeto Trio Los Dos optredens is dan 
ook:  Asi se hace el son! 



JAZZ

AFRO CUBAANSE JAZZ

BIG BAND

ZA 5 OKT 14:00                                                                       € 15,00* / € 17,50 incl. CD  

Joy Misa - Unadulterated Joy  
 
Zangeres / dichteres Joy Misa zingt haar eigen teksten geschreven voor een selectie van  
composities van jazzmuzikanten Ferry Meininger, Herman Breuer, Carolyn Breuer, Irv Rochlin, 
Barry Harris, Frans Elsen, Carl Saunders, Tom Beek, Ferdinand Povel, Frank Stagnitta. 
 
 

Berend van den Berg - piano 
Erik Robaard - contrabas 
Joost Kesselaar - drums 
Enno Spaanderman - sax 
Tom Beek - sax 

 
 
DO 10 OKT 20:00                                                                                                                                    € 12,50* 

DHD Trio                                                                                       
                                                                                                       
DHD Trio werd opgericht door Daan Arets (drums), Humberto Rios (piano) en Damien Roussos 
(bas) die elkaar leerden kennen op het Rotterdamse conservatorium Codarts. De bandleden 
komen uit verschillende muzikale en culturele achtergronden en zijn verbonden door hun liefde 
voor Afro-Cubaanse muziek.  
 

De band speelde in 2017 op het North Sea Jazz Festival verschenen 
en won in maart 2018 de juryprijs en de publieksprijs op de Leiden 
Jazz Award 2018 en de beste solistenprijs tijdens de Erasmus Jazz-
competitie. Hun debuutalbum werd in oktober 2018 uitgebracht op 
Challenge Records. 

 
 
DO 17 OKT 20:00                                                                                                                                    € 12,50* 

MB Big Band                                                                                
                                                                                                       
MB Big Band, opgericht door Lorenzo Mastrogregori en Jose Cervera Minguez, speelt op hoog 
niveau en met enorm enthousiasme, met prachtige arrangementen. Een spetterende vlijm-
scherpe Big Band. 
 

Voor dit concert zal de MB Big Band arrangementen spelen van  
moderne legendes als Bob Brookmeyer en Ed Partyka, samen met  
een aantal originele werken van de bigband leden.  

 

ALBUM RELEASE



SOULFUL POP SAMBA BOSSA

TANGO

JAZZ

VR 18 OKT 20:00                                                                                                                   € 15,-* / € 17,50 

Friday Night Live met Simone Pormes  
 
Friday Night Live is een avond waarop zangeres Simone Pormes bijzondere muzikanten  
uitnodigt voor een intiem concert voor de echte luisteraar. 
 

Bij ieder Friday Night Live concert kunt u topmusici verwachten,  
uit o.a. het Metropole Orkest, zoals Karel Boehlee, Peter Tiehuis, 
Boudewijn Lucas, Andy Pormes en vele anderen. 
Friday Night Live! brengt magie naar de Regentenkamer. 
 
 

 
ZA 9 NOV 16:00                                                                                                                                       € 12,50* 

Orquesta típica Del Mosa                                                            
                                                                                                       

Orquesta típica Del Mosa is een Haags tango-orkest en bestaat al 
sinds 1996. Wat gestart is als een kennismakingscursus bij Het  
Koorenhuis, en zich daarvan losgemaakt heeft in 2006, is nu uit -
gegroeid tot een hecht (amateur)orkest met 15 spelers. De muzikale 
leiding is vanaf 2006 in handen van Gerard van Duinen. 

 
 
DO 14 NOV 20:00                                                                                                                  € 15,-* / € 17,50 

Ruud Breuls / Simon Rigter Quintet                              
 
Dit geweldige Quintet speelt het repertoire van hun nieuwe album ‘Rise and Shine’, die nagenoeg 
geheel uit eigen composities van Rigter en Boehlee bestaat. Stuk voor stuk sterk verhalende en 
kleurrijke pareltjes die de band op het lijf geschreven zijn en als zodanig van het podium afknallen. 
Dit Quintet bestaat uit louter zwaargewichten: 
 

Ruud Breuls - trompet 
Simon Rigter - sax 
Karel Boehlee - piano 
Jos Machtel - contrabas 
Marcel Serierse - drums 

 



JAZZ

MUZIKAAL CAFÉ

DO 21 NOV 20:00                                                                                                                 € 15,-* / € 17.,50 

Axel Hagen / Olaf Tarenskeen Quartet                                      
 
Olaf Tarenskeen en Axel Hagen beide gitaristen uit de jazzmuziek, ontmoeten elkaar in een 
crossover-project van het Gustav Klimt Strijkkwartet. Sindsdien verlengden zij hun samenwerking 
ten bate van het uitdiepen en het exploreren van deze duo-setting gebaseerd op traditionele, 
contemporary jazz en de veelzijdige klank van de semi-akoestisch versterkte gitaar. In 2018 
maakten zij de CD “Another Day at The Office” begeleid door een ritmesectie bestaande uit  
Thomas W.Andersen op bass en Joan Terol Amigo op drums. 
 

Axel Hagen - gitaar 
Olaf Tarenskeen - gitaar 
Thomas Andersen - contrabas 
Joan Terol - drums 
 
 

 
VR 22 NOV 20:00                                                                                                                  € 15,-* / € 17,50 

Coba Bevrijdt!                                                                                           
 
Liedjesprogramma bij de viering van 75 jaar Bevrijding van Nederland in 2020. 
met: Coba (zang) Rik Fennis (gitaar, arrangementen, composities) Rob Sprinkhuizen (drums en 
liedteksten) en Evert Willemstijn (contrabas). 
  
In ‘Coba Bevrijdt!’ brengt Haagse Coba haar publiek alvast in de stemming met liedjes over de 
Mobilisatie, de Oorlogsjaren, de Bevrijding en de Wederopbouw. Liedjes uit roerige tijden 
die wat lucht brachten in alle onzekerheid en verdriet en die zorgden voor de nodige afleiding, 
plezier en optimisme. 
 

Verwacht van Coba; swingende jazz, nostalgie en prachtige nummers 
vol melancholie. 
Ook Dietrich ontbreekt niet in dit nieuwe liedjesprogramma dat  
bovenal een vrolijke insteek heeft. Coba viert tussen de bedrijven 
door namelijk ook haar eigen vrijheid. 
 

 



MODERN CREATIVE

JAZZ

DO 28 NOV 20:00                                                                                                                  € 15,-* / € 17,50   

De Eef van Breen Group                                                                           
 
Walk of Doubts, de nieuwste muzikale creatie van de Eef van Breen Group; een intens  
emotionele wandeling voor het oor. Van een troostend ukulele liedje tot een extreem virtuoze 
paniekaanval voor cellosolo en grillige jazz. 
 
De muziek van deze nieuwste muzikale creatie van Eef van Breen Groep is gebaseerd op  
composities uit de theaterhit ‘Borgen’. 
 

Eef van Breen – compositie/trompet/flugelhorn/zang                         
Eva Tebbe – harp en zang 
Stathis Elio – contrabas en electrische bas 
Amber Docters van Leeuwen – cello + effecten                                                
Christos Yerolatsitis – piano/harmonium/toetsen/glockenspiel  

 
 
 
 
DO 12 DEC 20:00                                                                                                                   € 15,-* / € 17,50 

Ack van Rooyen & friends                                                                         
                                                                                                       
Ack van Rooyen (1-1-1930) is in ons land waarschijnlijk de trompettist met de langste staat van 
dienst. Ack van Rooyen speelde o.a. bij het: Aimé Barelli Orchestra (Parijs), Peter Herbolzheimer 
Big Band, WDR Big Band, Dutch Jazz Orchestra, Metropole Orchestra, SFB Bigband, Süd-
Deutscher Rundfunk Orchestra, Clark Terry Orchestra, Gil Evans Orchestra en de Clarke-Boland 
Bigband. 
 

Hij speelde met talloze grootheden waaronder: Miles Davis  
(Montreux festival), Lee Konitz, Dizzy Gillespie, Steve Gadd,  
Gil Evans, Kenny Clarke, Nils Henning Orsted Petersen. 
 
Dit wordt weer een prachtig concert! 

 



GIPSY JAZZ

SOULFUL POP SAMBA BOSSA

DO 19 DEC 20:00                                                                                    € 15,-* / € 17,50   

Basily Family kerst special                                                                   
 
Basily laat de de zigeunermuziek weer herleven. Oorspronkelijk begonnen als pure vertolker van 
de Hot Club de France traditie heeft Basily Gipsy Jazz heden ten dage een geheel eigen identiteit 
met traditionele en Spaanse zigeunerinvloeden ontwikkeld. Door de ontwapenende podiumpre-
sentatie en de gedreven uitstraling weten de muzikanten hun publiek telkens weer in vervoering 
te brengen.  
 

Het wordt altijd een speciaal en muzikaal feest met de Basily family. 
Deze keer in opperbeste kerststemming. 
 

 
 
 
 
VR 20 DEC 20:00                                                                                                                    € 15,-* / € 17,50  

Friday Night Live met Simone Pormes                                       
 
Friday Night Live is een avond waarop zangeres Simone Pormes bijzondere muzikanten uit -
nodigt voor een intiem concert voor de echte luisteraar. 
 

Bij ieder Friday Night Live concert kunt u topmusici verwachten, uit o.a.  
het Metropole Orkest, zoals Karel Boehlee, Peter Tiehuis, Boudewijn Lucas, 
Andy Pormes en vele anderen. 
Friday Night Live! brengt magie naar de Regentenkamer. 



SEPTEMBER 
Wo 11         20:00       Regentenkamer Jazz Jamsessie                                              vrij toegang   
Do 12          18:00       Cookin’ Jazz met BB Queenies                                                vrij toegang 
Do 12          20:00      Michael Varekamp & Efraïm Trujillo: KARMA         € 15,- * / € 17,50 
Do 26          18:00       Cookin’ Jazz met SoWhat                                                          vrij toegang 
Do 26          20:00      Suzan Veneman V-tet                                                                          € 12,50    
Vr  27          20:00      Septeto Trio Los Dos                                                          € 15,- * / € 17,50 
 
 

OKTOBER 
Za 5             14:00       Joy Misa - Unadulterated Joy                                         € 15,- * / € 17,50 
Wo 9            20:00       Regentenkamer Jazz Jamsessie                                              vrij toegang    
Do 10          18:00       Cookin’ Jazz met MM-Jazz                                                         vrij toegang 
Do 10         20:00      DHD trio                                                                                                   € 12,50                    
Do 17          18:00       Cookin’ Jazz met Tristan Schmidt Trio                                  vrij toegang 
Do 17         20:00      MB Big Band                                                                                          € 12,50 
Vr  18          20:00      Friday Night Live met Simone Pormes                        € 15,- * / € 17,50 
 
           

NOVEMBER 
Za 9            16:00       Orquesta típica Del Mosa                                                                  € 12,50 
Wo 13         20:00       Regentenkamer Jazz Jamsessie                                              vrij toegang   
Do 14          18:00       Cookin’ Jazz met Jazz Pack Trio                                              vrij toegang 
Do 14          20:00      Ruud Breuls / Simon Rigter Quintet                           € 15,- * / € 17,50                
Do 21          18:00       Cookin’ Jazz met Q Five                                                             vrij toegang 
Do 21          20:00      Axel Hagen / Olaf Tarenskeen Quartet                      € 15,- * / € 17,50
Vr 22           20:00      Coba Bevrijdt!                                                                      € 15,- * / € 17,50                 
Do 28          18:00       Cookin’ Jazz                                                                                     vrij toegang 
Do 28          20:00      De Eef van Breen Group                                                  € 15,- * / € 17,50 
                             
 

DECEMBER       
Wo 11         20:00       Regentenkamer Jazz Jamsessie                                              vrij toegang   
Do 12          18:00       Cookin’ Jazz met Jong Koninklijk Conservatorium          vrij toegang 
Do 12          20:00      Ack van Rooyen & friends                                               € 15,- * / € 17,50      
Do 19          18:00       Cookin’ Jazz met Jazz Rats                                                        vrij toegang 
Do 19          20:00      Basily Family Gipsy X-Mas                                             € 15,- * / € 17,50 
Vr  20          20:00      Friday Night Live met Simone Pormes                       € 15,- * / € 17,50

Meer details per concert en tickets via www.regentenkamer.nl 
Kijk altijd op de website of sociale media voor eventuele last-minute veranderingen.



Regentenkamer Jazz Jamsessie 
De Regentenkamer Jazz Jamsessie is op de tweede 
woensdag van de maand in de foyer van het Koorenhuis  
en is vrij toegankelijk voor muzikanten en publiek. 
De Jazz Jamsessie begint met een optreden van een vaste 
begeleidingsband, onder leiding van Terry Knight. Na hun 
introductie is er gelegenheid voor amateur muzikanten om 
onder leiding van deze professionals mee te jammen. De 
sessie coördinator zorgt dat alle aanwezige muzikanten 
speeltijd krijgen.  
 
Cookin’ Jazz    
Het Cookin’ Jazz voorprogramma  op donderdag van  
18 – 20 uur, wordt gehouden in de foyer van het  
Koorenhuis en er is vrij entree. U kunt ook genieten van 
een overheerlijk Indisch dagmenu voor slechts € 10,-. 
Hiervoor is reserveren per mail, of het kopen van een on-
line ticket via onze website nodig. Ook te combineren met 
een hoofdconcert. Details over de bands treft u op onze 
website aan.  
 
Kaarten en *prijzen  
Kaarten voor de concerten kunt u online kopen via onze website en ticketshop:  
www.regentenkamer.nl 
Bij de meeste concerten ziet u twee prijzen vermeld - de eerste is in de voorverkoop - online 
wordt er € 1,- servicekosten extra door de ticketshop gerekend. De tweede prijs is aan de deur.  
Veel concerten zijn in de voorverkoop iets goedkoper dan aan de deur omdat het de planning 
voor artiesten en ons helpt.    
Als er nog kaarten beschikbaar zijn, zijn deze vanaf ca. 1 uur voor het concert aan de kassa  
verkrijgbaar. Reserveren kan ook per email: info@regentenkamer.nl 
 
Contact  
Regentenkamer heeft geen vast kantoor en kan daarom het beste bereikt worden per e-mail via  
info@regentenkamer.nl 
 
Correspondentie adres: Griendsestraat 1, 2583 VK Den Haag 
Telefoon (alleen wo t/m vr van 10 - 13 uur): 06-15523573 
Concertlocatie: In het Koorenhuis. Prinsegracht 27, 2512 EW  Den Haag  
 
Zie www.regentenkamer.nl voor info over route en parkeren.



Prinsegracht 27 
2512 EW  Den Haag 
www.regentenkamer.nl 
info@regentenkamer.nl


