
  

Stichting Scala presenteert 

nieuw variété 
Theater de Nieuwe Regentes 

15 maart 2015 

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 opleiding om 

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

moeten daarnaast ook zang, dans en acteerwerk 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. 



   
  
  

DAN LEFAY & DANIËL  DUDOK 
 

Dan en Daniel gebruiken de magie 

van klank en resonantie. Zou het zo 

maar kunnen dat we bij bepaalde 

frequenties elkaars gedachten 

kunnen opvangen? Of is het een 

illusie? Ervaar het zelf, want 

iedereen in de zaal doet mee! 

THORWALD JØRGENSEN 

 

Thorwald maakt internationaal furore 

als bespeler van de theremin: het 

instrument dat je bespeelt zonder het 

aan te raken. Als solist voor het orkest, 

of in recitals speelde hij van Moskou tot 

New York. Hij vormt al jaren een duo 

met zijn vaste pianist Thijn Vermeulen. 

Vandaag kunt u gaan genieten van 

enkele klassiekers uit hun repertoire. 
DAMES VOOR NA VIEREN 
Anne en Hanneke   

 

Een komisch dames-duo, die via 

slapstick, fysieke acts en zang, de 

dagelijkse realiteit op absurdistische 

wijze onder de loep legt.   

Met hun unieke stijl en eigenheid 

nemen deze twee podiumbeesten een 

bijzondere plek in, in de wereld van het 

Cabaret en Variété. 

NIEK BOES 
 

Niek is een theaterdier pur sang. Op 

een onvergetelijke en unieke manier 

weet hij in het theater zijn publiek te 

laten lachen, verbazen en te 

emotioneren. 

Niek speelde o.a. ook  succesvolle 

theatershows met Karin Bloemen. 

MEER WETEN?  

Op www.scalavarieteaanzee.nl staan links naar de websites van alle 

deelnemende artiesten in de variété-agenda en de rubriek Nieuws. 

MAX DOUW 
 

“Max Douw is een klein-

kunstenaar die je eigenlijk met 

niemand kan vergelijken" zei 

Herman van Veen ooit over 

hem. Max presenteert deze 

middag achter de piano. Verder 

schreef hij voor Scala Variété 

een prachtig Scala-lied. 

YOJIGEN 
 

De dansgroep Yojigen bestaat uit 

vier dansers met ieder zijn eigen 

kwaliteit. Door deze kwaliteiten te 

fuseren creëert de groep een inno-

verende dansvorm. In combinatie 

een sterke choreografie ontstaat er 

een unieke belevenis op het podium. 


