
  

Stichting Scala presenteert 

nieuw variété 
Theater de Nieuwe Regentes 

12 oktober 2014 

SCALA STAAT VOOR “HET NIEUWE VARIÉTÉ “. 

 

   In Nederland zijn enkele (HBO-)opleidingen, zoals Codarts Rotterdam en Fontys 

Tilburg zeer goed bezig. Vele talentvolle jongelui volgen een brede om zich te 

kunnen specialiseren in hun discipline (o.a. jongleren, acrobatiek) maar daarnaast 

ook zang , dans en acteerwerk moeten doen. Het blijkt dat zij na hun afstuderen 

naar het buitenland moeten om aan het werk te komen. Voor de afgestudeerde 

studenten is, althans in Nederland, geen podium. Nederland heeft geen vaste 

plekken waar het variété - de bijzondere mix van muziek, acrobatiek, comedy, dans 

en magie - gezien kan worden. 

   Sinds onze oprichting in 2012 hebben we wat meters gemaakt, onder andere met 

het Ondernemersgala 2014 in het Haagse Stadhuis en het Dekenconcert 2014 van 

de Haagse Orde van Advocaten in Theater Diligentia, waarmee het variété meer 

gezicht kreeg. Ook een soort “broedplaats” in Theater De Nieuwe Regentes is zeer 

positief ontvangen.  Zonder uitzondering zijn opdrachtgevers  en bezoekers laaiend 

enthousiast, evenals de artiesten die nu van ons bestaan weten en waarmee we 

samengewerkt hebben. 

   Onder de naam Stichting Scala Variété aan Zee nemen we initiatieven om (liefst 

structurele) podia te creëren. Wij denken dat we op een punt gekomen zijn dat we, 

voortbordurend op de behaalde resultaten, nu een vaste plek kunnen krijgen in het 

culturele speelveld.  

Voor nu wensen wij u een middag vol verbazing, ontroering en verwondering. 

Stichting Scala, Alec Martel, Dick Slooter en Karel de Rooij 

KAREL DE ROOIJ 
 
Uw gastheer van deze middag en 
tevens samensteller van het 
programma. Bekend van het duo 
Mini & Maxi en gedreven 
ambassadeur voor het variété. 
 
Met dank aan het gehele team van 
Theater De Nieuwe Regentes. 
Deze voorstelling is mede mogelijk 
gemaakt door notariskantoor Ellens 
en Lentze Den Haag en 
belastingkantoor Taal Scheveningen. 



   
  
  

YVO VERSCHOOR 
 

Een onvergetelijke ervaring voor jong tot 

oud. 

Met zijn muziek geïnspireerd op 

historische beelden, neemt filmconcert-

pianist Yvo Verschoor je mee door de 

film- en muziekgeschiedenis. 

DAN LEFAY 
 

Dan LeFay speelt met zijn publiek in 

een wereld waarin niets is wat het lijkt. 

Ideaal voor kleine zalen of theaters, 

maar ook centraal in een vergaderzaal 

of restaurant. Zie je wat je gelooft of 

geloof je wat je ziet? 

CORPUS ACROBATICS 
 

De circus/theatershows van Corpus 

onderscheiden zich door hun visuele 

impact, expressie, sensationele 

acrobatiek, choreografieën, unieke 

uitstraling en persoonlijke stijl. 

DOUBLE D VARIETY 
 

David Severins en Dave van der Wal 

staan garant voor een programma vol 

humor, muziek, circus en mode. Zij 

spelen losse acts van 15-55 minuten. 

Hun programma is binnenkort in dit 

theater te zien. 

TIMON KRAUSE 
 

Nederlands kampioen mentalisme 2014. De 20-

jarige Timon weet ieder publiek te verbazen met 

de manier waarop hij gedachten weet te lezen en 

te beïnvloeden. Zelfs je pincode blijft voor hem 

niet verborgen. 

Hypnose beheerst hij als geen ander. Tijdens het 

geven van een hand brengt hij je in diepe trance. 

ERIC KOLLER 
 

De altijd klungelige, slungelige, stuntelige 

Koller stopt zijn voorstellingen vol met 

prachtige humorvolle fysieke energieke 

miniatuurtjes. Hij weet de onvolkomen-

heden van de mens, onze moedwil en 

misverstanden, met een virtuoze eenvoud 

tot een feest der herkenning te maken. 

 

MAARTJE EN KINE 
 

Maartje de Boer en Kine Handlykken 

ontmoetten elkaar in de gangen van 

het conservatorium. 

Ontwapenend en charmant, muzikaal 

hoogstaand en origineel, jong en 

ambitieus, lief en vilein, messcherp en 

grappig, energiek en indringend, blond 

en rood, Nederlands en Noors. Dat zijn 

Maartje & Kine! 

MEER WETEN?  

In de scala-agenda op www.scalavarieteaanzee.nl vind je links naar de 

websites van alle deelnemende artiesten. 


