Sociëteit de Vereeniging presenteert
in samenwerking met Stichting Scala

RendezVous
elke artiest heeft een verhaal ……

The King’s Ballroom
13 mei 2018
15.30 – 17.30 uur
speciaal arrangement

€ 29,50 inclusief spijs en drank

Max Douw ontmoet:
. Timon Krause (magic)
. Anke Prevoo (pianiste entertainster)
. Koos Mark (componist)
naar een idee van Karel de Rooij

Kazernestraat 38 Den Haag (tram 1, bus 22); kaarten via www.ikbenaanwezig.nl.
Informatie: www.scalavarieteaanzee.nl/scala-agenda

RENDEZVOUS in the KING’S BALLROOM
Onder deze titel organiseert Sociëteit de Vereeniging elke tweede zondag van de maand een
verrassende middag in de prachtige zaal van de sociëteit: The King’s Ballroom. Dit in nauwe
samenwerking met Stichting Scala Variété aan Zee, 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 13 mei kunt u gesprekken met en optredens van de volgende artiesten verwachten:
. TIMON KRAUSE, mentalist. Geboren in Duitsland, opgeleid in Nieuw
Zeeland en nu woonachtig in Amsterdam heeft Timon Krause met zijn
show reeds alle continenten bezocht. Na een kleinkunst- en
cabaretopleiding op de Paul van Vliet Academie in den Haag te hebben
gevolgd studeert hij nu filosofie in Amsterdam. Timon is Europees
kampioen gedachtenlezen (2016). Momenteel toert hij met twee
muzikanten langs de theaters met het programma MindGames.
. ANKE PREVOO, pianiste - entertainster. Anke verliet de advocatuur
voor haar passie voor muziek en optreden. Als een van de weinige
roodharige boogiewoogiepianisten speelt zij in heel Europa. Zij deed
onlangs, met groot succes, Scheveningen aan met een speciaal door
haar zelf geschreven programma over Pia Beck:
Pia, back in Scheveningen.
. KOOS MARK, componist/arrangeur. Koos studeerde trompet en piano
aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Hij arrangeerde o.a.
voor Udo Jürgens, Petula Clark en Robert Long. Regelmatig heeft hij
contact met de familie Chaplin waarbij hij de muzikale leiding heeft over
de programma’s/festivals (Zwitserland. Canada) onder de naam van
deze grootheid. Koos Mark Big band was vorig jaar o.a. te gast bij het
afscheid van burgemeester van Aartsen.
Voor meer informatie kijkt u op www.scalavarieteaanzee.nl/scala-agenda.
The King’s Ballroom, Kazernestraat 38 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)

