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Stichting Scala Variété aan Zee presenteert 
in samenwerking met Muzee en Feest aan Zee  

een prelude  
 

dans, juggling, magie 

humor, acrobatiek, muziek 

en een mooi verhaal 

25 maart 2018 – 16.00 uur 

entree € 17,50  

+ € 0,79 kosten en € 0,45 iDeal 

https://shop.ikbenaanwezig.nl 

 

Lourdeskerk 
Berkenbosch Blokstraat 9, Den Haag 

 

jong talent! 

internationale prijswinnaars! 
 



CIRCUS IN DE BRANDING 
 

Op 25 maart 2018 presenteert Scala Variété aan Zee een voorproefje van de serie 

variétévoorstellingen die in november 2018 in de Lourdeskerk te zien zal zijn.  
 

Aan deze prelude werken onder andere mee: 
 

Yvo Verschoor is bekend van zijn muzikale filmvertellingen, 

waarbij hij filmbeelden live op de vleugel van muziek voorziet en 

in dit geval het verhaal van het ontstaan van het variété vertelt. 

 

Niek Takens, magie,  won diverse prijzen 

tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Junioren t/m 18 jaar. 

Vanaf zijn 14e is Niek zich gaan specialiseren in manipulatie. Niek 

won meerdere keren het NK (o.a. 2017) en behaalde prijzen in 

o.a.: Frankrijk, Italie en Engeland. Ook werkte Niek samen met de 

'Ashton Brothers'.  Sinds februari 2017 mag Niek zich officieel 

Europese vice-kampioen noemen en heeft hij optredens mogen verzorgen in o.a. Las 

Vegas en Shanghai.  
 

Juggling Tango is een explosieve, originele en romantische 

mix van jongleren en dans, op moderne tango-ritmes van 

Astor Piazolla. De act is gebaseerd op de ontmoeting van 

jongleur Menno van Dyke en danseres Emily Weisse. Het 

resultaat is een unieke choreografie met ballen en knotsen 

die vrijwel continu door de ruimte vliegen. Emily en Menno 

maakten dit nummer in 2007 en wonnen in datzelfde jaar de prestigieuze “Circus 

Roncalli Prize” op het SOLyCIRCO festival in Duitsland. Onlangs won Juggling Tango de 

belangrijkste Nederlandse Circusprijs, de Oscar Carré trofee. 

 

De slagwerkers van Percossa weten op virtuoze wijze uit 

bijna alles muziek te krijgen. Of dat nu tandenborstels, 

kinderwagens, buisjes of traditionele instrumenten zijn. 

Hun shows zijn muzikale en theatrale achtbanen vol humor 

en emotie: stilzitten in de theaterstoel is onmogelijk! 

Buiten Nederland deed Percossa grote tours in Taiwan, 

Duitsland, Frankrijk, de VS en Canada.  
 

Verder nog jong talent, waaronder Familiar Faces 

acrobatiek, winnaars van de BNG Circusprijs 2017. 

Samenstelling van het programma: Karel de Rooij. 
 

Lourdeskerk, Berkenbosch Blokstraat 9, Scheveningen. 25 maart 2018, aanvang 16.00 

uur. Zaal open 15.30 uur. Tram 1 of 9.  Kaarten à € 17,50 shop.ikbenaanwezig.nl, 

www.scalavarieteaanzee.nl/scala-agenda 


