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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, het Dekenconcert 2014 van de 

Haagse Orde van Advocaten in Theater Diligentia en het Lustrumfeest van het 

Ronald McDonaldhuis in het Zuiderstrandtheater in 2016, waarmee het variété 

meer gezicht kreeg. Ook een soort “broedplaats” en de series Magische 

Ontmoetingen in Theater De Nieuwe Regentes zijn zeer positief ontvangen.  Een 

nieuwe mijlpaal was de expositie over het Haagse Variété in het Atrium van het 

Haagse Stadhuis en de Centrale Bibliotheek in de zomer van 2016. 

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 avond met het programma VARIATIE dat wij voor BNG 

Cultuurfonds mochten samenstellen. 

SAMENSTELLING EN REGIE: 
 
Stichting Scala Variété aan Zee 

Karel de Rooij, Alec Martel, Dick Slooter 

 

PRESENTATIE: 
 
Harry-Jan Bus 



   
  
  

MEER WETEN?  

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

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

THORWALD JØRGENSEN en  
RENSKE DE LEUW 

 

Thorwald Jørgensen maakt internationaal 

furore als bespeler van de theremin: het 

instrument dat je bespeelt zonder het aan 

te raken. Met de befaamde harpiste 

Renske de Leuw vormt hij regelmatig een 

duo. Met het brede scala aan 

mogelijkheden van hun instrumenten 

bouwen zij aan een divers repertoire, 

samengesteld uit bewerkingen van 

bestaande muziek en nieuw werk. 

 

TILMAN ANDRIS 
 

Tilmans optredens waren een hoogtepunt 

van het 'Circus der Gedachten' in Theater 

Carré. Voor TEDx sprak hij over vertrouwen, 

vanuit het oogpunt van de bedrieger. Op 

het snijvlak van goochelen, bewegings-

theater en vertelkunst heeft deze 

goochelaar voor klassieke trucs een vorm 

gevonden die u er met nieuwe ogen naar 

doet kijken. 

DE TUNES o.l.v. HARRY-JAN BUS 
 

De Tunes in hun eigen huis, waar 

zij niet schuwen om als gastheren 

te fungeren van heeeeel 

uitéénlopende optredens.  “De 

heren van de Tunes komen fris uit 

de hoek en dollen hun 

tegenstander met recht voor z’n 

raap teksten en links-directe 

kwinkslagen tot hij slap in de 

touwen hangt.” 

 

DAMES VOOR NA VIEREN 
 

Een komisch dames-duo, bestaande uit 

Anne van Rijn en Hanneke  Drenth, 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. 

 

Het repertoire reikt daarmee van Fauré tot Pärt, van Bach tot Villa-Lobos. Maar ze 

dagen componisten ook uit tot nieuwe composities. Zo schreef de Russische 

componist Andrew Popov een werk voor dit duo. 

 


