
  

Stichting Scala presenteert 

Night of Wondermoment 
Zuiderstrandtheater 

6 oktober 2016 

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 de vorm van 4 variété-voorstellingen 

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. En 

spannen wij ons in om een vaste plek te krijgen in het 

culturele speelveld.  

 

Voor nu wensen wij u een avond vol verbazing, ontroering 

en verwondering. 

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

 

QUINTUS DE PAARSE GOOCHELAAR 

Nederlands kampioen straatgoochelen 2016. 

Met een humoristische silent magic show reist 

Quintus het land door. Met een goed gevoel 

voor timing zult u steeds weer verrast zijn 

door de mooie goocheltrucs. 

CIRCASO 
Dé circuswerkplaats van Den Haag heet u van 

harte welkom. Zodra u het theater nadert, 

zorgen de kinderen van Circaso dat u meteen 

in de juiste stemming voor dit lustrum bent. 



   
  
  

TOBIT & JASMIJN 
Tobit en Jasmijn presenteren een poëtisch duet 

op een eenwieler. Als een van de weinigen in de 

wereld laten zij, met deze circusdiscipline, zien 

hoe het is om samen volkomen in balans te zijn. 

Geniet van de elegante wijze waarop zij hun 

unieke vaardigheden uitvoeren en laat je mee 

nemen in hun romantische verhaal. 

NOA EYL 

Noa studeerde Klassiek viool aan het conser-

vatorium te Den Haag. Hij won diverse prijzen, 

waaronder tweemaal het Prinses Christina 

Concours. Hij heeft zich gespecialiseerd in de 

“kunst der improvisatie” met lessen van o.a. 

Jeffrey Bruinsma. 

DAVID SEVERINS 

The faster the better. David rent van de ene naar 

de andere hoek van het podium terwijl hij 

meerdere ringen en kegels in de lucht houdt.  

David studeerde in 2011 af aan de Rotterdamse 

Circusacademie en was daarna te zien op 

verschillende internationale circusfestivals en in 

variététheaters. 

GYPSY ACADEMY 
Den Haag heeft een heuse Gypsy 

Academy onder leiding van de Zwitserse 

Herr Martin Schaefer, de inspirerende 

zigeunermuziekspecialist en Stieneke 

Voorhoeve-Poot. De Academy bestaat 

uit kinderen van 6  tot 11 jaar. 

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 kleinkunstenaar die je 

eigenlijk met niemand kan vergelijken" zei 

Herman van Veen ooit over hem.  

Hij maakte met Bart Wolvekamp de cd 

“Gekkenhuis” en  schreef met Noa Eyl een 

prachtig Scala-lied voor Scala Variété. 

NIKOLA MEEUWSEN 
Nikola Meeuwsen (14) is een van Nederlands 

opvallendste jonge pianotalenten. In 2012 won hij 

het Steinway Concours in Amsterdam, inclusief de 

publieksprijs. In 2014 won hij de 1e prijs van het 

Koninklijk Concertgebouw Concours. Nikola 

studeert bij Marlies van Gent aan het Koninklijk 

Conservatorium in Den Haag en aan de 

prestigieuze Accademia Pianistica di Imola waar hij 

sinds 2015 les krijgt van Enrico Pace. 

TIMON KRAUSE 
Nederlands kampioen mentalisme 2014. De 

21-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. 

PAPERTHIN 
Holland Dance presenteert jonge dansers 

van Codarts Rotterdam, de internationale 

hotspot voor eigentijdse dans, in een 

eigenzinnig stuk van de Hongaarse 

choreograaf Lóránd Zachar. 

Holland Dance is al 30 jaar lang een venster 

op de wereld van de internationale dans 

met het vermaarde Holland Dance Festival. 


