ONZE VISIE?

WIE IS TENTEO?
Bij Tenteo staan we garant voor creatieve concepten op maat.
Muziek, dans, kunst, fashion of culinair? Wij weten er wel weg
mee! Naast onze eigen concepten denken we graag creatief mee
met onze klanten en realiseren we mee hun droomproject. Wij gaan
aan de slag met jouw ideeën en maken er in nauwe samenwerking
een doorslaggevend succes van. Wij enthousiasmeren, creëren,
coördineren en zorgen voor een piekfijne productie. We hebben al
heel wat projecten mogen realiseren en dat smaakt naar meer!

Wij focussen steeds op een
positieve boodschap. Met
onze passie versterken we
projecten en gaan we de cocreatie aan. Het uiteindelijke
doel? Ons steentje bijdragen
aan een mooiere en betere
wereld.

DE MUZIEKSTUDIO

Een creatief projectbureau dat wil werken
aan een mooiere en betere wereld
TENTEO CONCEPTSTORE
Een conceptstore als kantoor? Noem het gerust een bruisende
hotspot waar creatieve geesten elkaar treffen, een shop, muziekstudio
en creatief bureau in één. Een oase in Kontich waar muziek en
cultuur centraal staan, maar waar je ook een drankje en vers bereide
maaltijden kunt nuttigen. Van ontbijt tot aperitief. Een streepje jazz,
lezingen en concerten, de kalender puilt uit. Op onze website vind
je alvast alle events terug onder de agenda. Trouwens je kan onze
conceptstore ook huren voor zowel recepties, kleine als grote feesten,
walking diners en workshops/teambuilding activiteiten.

Jong of oud? In De Muziekstudio
kun je je muzikale kennis verdiepen
en je muzikaliteit ten volle beleven.
Speel samen, musiceer en/of volg een
individuele zang- of pianolessen.
Zowel voor kinderen, jongeren,
volwassenen en scholen hebben we
een vast aanbod, maar ook maatwerk
is mogelijk.
>> National Children’s Choir
>> Jong Artesia orkest
>> Muziekkampen, ateliers &
workshops
>> De kinderkok
>> Classics for Kids
>> Individuele zang- & pianolessen

ONTDEK ONS VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.TENTEO.BE

Waarvoor kun je bij Tenteo terecht?
CONCEPTONTWIKKELING
VAN A TOT Z

MUZIEKPRODUCTIES

GRAFISCHE VORMGEVING
& FOTOGRAFIE

Wel ideeën, maar niet de gave om ze om
te zetten in creatieve projecten of kun je
wat ondersteuning gebruiken? Wij denken
mee, gaan aan de slag met je concept en
toveren het om tot succesvolle projecten en
event. Reken maar op onze expertise om
van jouw idee tot een afgewerkt concept te
komen. Van planning, over boekingen tot
sponsoringen: wij staan aan je zijde. Muziek,
fashion, kunst, culinair of wat anders
creatief? Wij trekken mee aan de kar.

Als muziekstudio zijn we thuis in het
produceren en opnemen van muziek en het
organiseren van optredens en concerten.
Met ons netwerk aan partners zetten we
in geen tijd jouw muziekproductie op de
rails. Daarnaast beschikken we ook over een
eigen label, ideaal om je eigen muziek uit te
brengen.

Een beeld zegt vaak meer dan 1.000 woorden
en een sterke grafische vormgeving trekt
de aandacht. Bij Tenteo zijn we thuis in
(grafisch) communicatie, vormgeving én
fotografie. Wees maar zeker dat jouw
ontwerp er tussenuit springt en dat je over
professionele fotografie kunt beschikken.
Wij geven jouw ideeën ook grafisch vorm
en brengen ze tot leven. Sterke logo’s en
beelden? Zorgen we voor!

UITGEVERIJ

CONSULTING

EVENTS & VORMING

Jouw boek of muziek op de markt brengen?
Als professionele uitgeverij bereiken we
jouw publiek. Wij zorgen voor kwalitatieve
uitgaven, indien gewenst de promotie en
verdeling. Zo kun jij je focussen op je core
business.

Nood aan advies op maat? Kun je een
second opinion gebruik of wil je sparren
met een bureau dat je uitdaagt? Bij
Tenteo hebben we al heel wat watertjes
doorzwommen en zorgen we voor advies op
maat. Waar en wanneer jij daar nood aan
hebt!

Bij Tenteo organiseren we in onze
conceptstore ook tal van leuke events.
Daarnaast hebben we ook nog een uitgebreid
vormingsaanbod voor je in petto. Al onze
activiteiten ontdek je op onze website.

Kom eens vrijblijvend kennismaken! | welkom@tenteo.be | www.tenteo.be
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met een missie

CREATIEVE
PROJECTONTWIKKELAARS
Bij Tenteo gaan we doordacht te werk. Creatief, maar met een doel.
Een stappenplan zorgt keer op keer voor een feilloos concept.

ONS STAPPENPLAN
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

INTAKE

FINETUNING

DE CREATIE

EINDRESULTAAT

Bij een kop koffie luisteren
we naar jouw ideeën en
plannen. Hier gaan we
vervolgens mee aan de slag
om dit te vertalen in een
creatief project en een plan
van aanpak.

Wij stellen ons plan voor en
finetunen het samen met jou.
Ben je helemaal overtuigd,
dan starten we het project
op. Wij zijn er alvast klaar
voor.

Samen werken we aan jouw
project. We inspireren,
communiceren en realiseren.
We werken transparant en
houden je aangesloten: dat
geeft vertrouwen.

Jouw project staat er! We
kaarten na, bekijken wat
er in de toekomst nog
beter kan en evalueren de
samenwerking. Op naar de
volgende realisatie!

Meer weten over Tenteo?
De drijvende krachten achter Tenteo? Dat is sinds 2019, Veronique. Aangevuld met een sterk team
aan freelancers, stuk voor stuk met heel wat ervaring en kennis van de materie. Afhankelijk van het
type project en de noden wordt een performant kernteam samengesteld.

Veronique Van Damme
Veronique, moeder van 3, studeerde af aan het Conservatorium van Antwerpen en behaalde ook
een Master Orgel en pedagogie aan het Conservatorium van Brussel. Sinds 1996 geeft Veronique
vol passie les op verschillende Academies voor Woord en Dans. Ronkende namen als Joris Verdin,
Stanislas Deriemaeker en Pieter van Dyck gaven haar les en zelf componeerde ze ook al een
heel aantal eigen liederen. Veronique geeft verder nog muzische vorming, is auteur van een eigen
muziekmethode en geeft stemvorming aan het National Children’s Choir. Kortom een bezige bij,
gepassioneerd door muziek.
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