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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. 



   
  
  

ROXANA 
 

Haar trapeze-act Treasured is van 

ongekende schoonheid. Maar ook op de 

vloer doet zij u versteld staan van haar 

voetjongleren. Zij komt speciaal  uit 

Duitsland om kennis met u te maken. 

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? 

MONKI 
 

Benjamin Kuitenbrouwer studeerde In 2014 aan 

de variété-opleiding Codarts.  

Bij zijn “chinese poles” lijkt paaldansen 

kinderspel. Met de souplesse waarmee hij zich 

beweegt, weet hij u ondertussen een 

interessant verhaal te vertellen. 

BOIZ IN MOTION 
 

Boiz in motion bestaat uit 2 jongens met een 

passie voor Ierse dans. 

In 2011 behaalden zij de halve finale van 

Hollands Got Talent en zijn beide Europees 

kampioen ! 

PIEPSCHUIM 
 

De muzikale cabaretgroep Piepschuim speelt 

op dit moment haar programma Op Recept in 

de Nederlandse theaters. Energiek, 

humoristisch, muzikaal zijn termen die goed 

bij dit gezelschap passen. Niet geschikt voor 

mensen die allergisch zijn voor piepschuim! 

JULIO PIMENTEL 
 

Alles is ritme  Julio komt uit een muzikale 

familie, de ritmes zijn er bij hem met de 

paplepel ingegoten. Door zijn diversiteit 

weet hij altijd een spetterende en ener-

gieke show neer te zetten die bestaat uit 

een combinatie van jongleren, body-

percussie en trommels. 

ZINZI & EVERTJAN 
 

In 2011 studeerden zij af in circus en wonnen 

sindsdien al vele prijzen. Ze combineren hun 

beiden achtergronden tot origineel en verfrissend 

werk, waarin ze de verschillende relaties en 

emoties tussen twee personen beleven in 

dynamische, spectaculaire partneracrobatiek. 

MEER WETEN?  

Op www.scalavarieteaanzee.nl staan links naar 

de websites van alle deelnemende artiesten. 

MAX & NOA 
 

Max Douw en Noa Eyl verzorgen een warm 

welkom bij deze tweede voorstelling Nieuw 

Variété. 


