
  

Max Douw ontmoet: 

. Noa Eyl (viool)  

. Thorwald Jørgensen (theremin)  

. Lena Stallinga (zang) 
 

naar een idee van Karel de Rooij 
 

Kazernestraat 38b,  Den Haag (tram 1, bus 22); kaarten via www.ikbenaanwezig.nl. 

Informatie: www.scalavarieteaanzee.nl 

Sociëteit de Vereeniging presenteert 
in samenwerking met Stichting Scala  

RendezVous  
elke artiest heeft een verhaal …… 
 

The King’s Ballroom 

10 juni 2018 

15.30 – 17.30 uur 
speciaal arrangement 
€ 29,50 inclusief spijs en drank 



RENDEZVOUS in the KING’S BALLROOM 

 

Onder deze titel organiseert Sociëteit de Vereeniging elke tweede zondag van de maand een 

verrassende openbare middag in de prachtige zaal van de sociëteit: The King’s Ballroom. Dit in 

nauwe samenwerking met Stichting Scala, Sallo’s Catering en IFS Audiovisueel. 
 

RendezVous is een ontmoeting met artiesten waarbij u niet alleen kunt genieten van de 

kwaliteiten van de artiest, maar er ook achter komt wie de mens achter de artiest is. Dit alles 

omlijst met live-muziek vanaf dat de zaal om 15.00 uur opengaat. 
 

Gastheer/presentator is kleinkunstenaar Max Douw, een man met een prachtige stem, die 

lange tijd samenwerkte met Herman van Veen en recentelijk met Yvonne Keuls en Karel de 

Rooij. Niet alleen als gastheer/presentator leert u Max kennen, ook als zanger en tekstdichter. 
 

Op 10 juni  kunt u gesprekken met en optredens van de volgende artiesten verwachten: 
 

. THORWALD JØRGENSEN maakte 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. Thorwald is gecoached door Saskia Boon, voormalig 

cellist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. 
 

. NOA EYL, meesterviolist. Tijdens zijn studie op het 

conservatorium speelde Noa in een zigeunerensemble 

om bij te verdienen. Hierdoor groeide hij uit tot een veelgevraagde gipsy-

violist. Als solist heeft Noa vele prijzen gewonnen waaronder de Iordens 

viooldagen en tweemaal het Prinses Christina concours wat resulteerde in 

een concert in Carnegie Hall New York.  

(foto: Marco Borggreve) 

  

. LENA STALLINGA is een zangeres/actrice. In juli studeert ze af aan de 

opleiding Muziektheater op Codarts Hogeschool voor de Kunsten in 

Rotterdam. Ze was te zien als operadiva in ”Buziau”, de musicalrevue die in 

2016 in de Rijswijkse Schouwburg is vertoond. Lena verzorgt verschillende 

optredens met gevarieerd materiaal.  Van kleinkunst tot musical, van 

klassiek tot pop en close harmony.   

 
 

 

Voor meer informatie kijkt u op www.scalavarieteaanzee.nl  

 

The King’s Ballroom, Kazernestraat 38b, Den Haag. o.a. Bus 22, tram 1. Parkeergarage 

Museumkwartier (6 min) of Plein 1813 (5 min). Prijs € 29,50 inclusief hapjes en drankjes, 

ticketingkosten en exclusief iDeal € 0,45.                        

(Tekening voorzijde: © Toon Hermans) 


