
  

Stichting Scala presenteert 
in opdracht van BNG Cultuurfonds 

nieuw variété 
Theater de Nieuwe Regentes 

23 mei 2015 

SCALA STAAT VOOR “HET NIEUWE VARIÉTÉ“. 
 

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

structurele) podia voor variété, de bijzondere mix van acrobatiek, magie, muziek, 

dans en comedy 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. 

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. 

Wij wensen u een prettige middag met een bijzonder programma dat wij voor BNG 

Cultuurfonds mochten samenstellen. 

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

DAN LEFAY 
 

Deze perceptueel manipulator is dé close up 

magician van Nederland. 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? Na de voorstelling tijdens de BNG-nazit. 



   
  
  

MEER WETEN?  

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

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

YOJIGEN 
 

De dansgroep Yojigen bestaat uit vier 

dansers met ieder zijn eigen kwaliteit. Door 

deze kwaliteiten te fuseren creëert de 

groep een innoverende dansvorm. In com-

binatie een sterke choreografie ontstaat er 

een unieke belevenis op het podium. 
ERIC KOLLER 

 

De altijd klungelige, slungelige, stuntelige 

Koller stopt zijn voorstellingen vol met 

prachtige humorvolle fysieke energieke 

miniatuurtjes. Hij weet de onvolkomenheden 

van de mens met een virtuoze eenvoud tot 

een feest der herkenning te maken. 

 

MAARTJE & 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! 

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. 

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. 

MAX & NOA 
 

Max Douw (tekstdichter, pianist en zanger) en 

Noa Eyl (componist, violist) verzorgen een warm 

welkom bij deze voorstelling Nieuw Variété.  

Zij vormen de rode draad door het programma 

met aankondigingen en fragmenten uit hun 

programma “Blanco”. 

JUGGLING TANGO 
 

Menno en Emily van Dyke: de 

ontmoeting tussen een jongleur en 

een danseres. 

Sinds de creatie van het nummer 

"Juggling Tango" reizen  zij nu al ruim 

6 jaar samen de wereld over. Zelfs op 

Broadway in New York was hun 

bijzondere nummer te zien. 

TALL TALES ACROBATICS 
 

Maartje Bonarius en Harm van der Laan 

studeerden in 2012 af aan de HBO 

circusopleiding in R’dam. Inmiddels treden 

ze samen in heel Europa op met hun 

theatrale circusvoorstellingen en acts. 


