TENTEO

AANBOD SCHOLEN, ORGANISATIES & JEUGDDIENSTEN

Wie is Tenteo?

Onze Tenteo Conceptstore

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 met scholen, jeugddiensten en organisatie om zo tot een
concept op maat te komen. We hebben al heel wat samenwerkingen met
afsluiten en dat smaakt naar meer.

Onze thuisbasis is Kontich is een oord van creativiteit
waar ook uw leerlingen en leden welkom zijn. In onze
Conceptstore is het mogelijk om tal van activiteiten te
organiseren. Zo kunnen onze Classics for Kids concerten hier voor een beperkt gezelschap hier plaatsvinden
en ook De Kinderkok geeft hier geregeld kookworkshops en feestjes voor kindermondjes en -handjes.

Welke concepten
hebben we voor u
in petto?
Bij Tenteo zijn we van heel wat markten thuis. Wie bieden dan ook heel
wat concepten en activiteiten aan op
maat van het onderwijs, jeugddiensten
en organisaties. We hebben een breed
standaardaanbod, maar zit u zelf met
ideeën, dan zetten we er graag mee
onze schouders onder.

Classics for Kids
Deze concerten kunnen in onze Conceptstore, maar
net zo goed bij u op school, kantine of andere locatie
doorgaan. Ons orkest stopt bekende componisten in
een hedendaags jasje en geeft een spetterend optreden
waar jong en oud van smult. Zo maken de kids op een
laagdrempelige manier kennis met klassieke muziek en
worden ze geënthousiasmeerd. Dit jaar bestaan we exact
20 jaar en het is dan ook een feestjaar voor “Classics for
Kids”. Boek deze interactieve sessie, laat u verwonderen
en geef uw leerlingen/leden wat om naar uit te kijken.
Meer over onze Classics for Kids concerten, prijzen en
mogelijkheden vindt u op onze website.

De Kinderkok
Samen met Tibo De Kinderkok aan de slag in de keuken? Met De Kinderkok zetten we een laagdrempelig
en plezierig concept neer op kindermaat. Tijdens deze
creatieve workshop duiken de kinderen de keuken in
en maken ze tal van receptjes op kindermaat. Uiteraard kunnen deze gerechtjes achteraf ook opgepeuzeld
worden. Op een speelse manier leren kinderen heel wat
bij, krijgen ze enkele handelingen in de keuken onder de
knie en steken ze heel wat op. Een leuke, interactieve
workshop, waar nog lang over nagepraat zal worden.
Meer over de mogelijkheden en prijzen van deze workshops vindt u op onze website.

National Children’s Choirkin-

Specfiek voor scholen hebben we ...
Diverse workshops rond muziek, woord
en dans. Met als thema’s onder meer:

Het National Children’s Choir heeft de voorbije jaren
een stevige reputatie opgebouwd en al heel wat prestigieuze concerten mogen organiseren. Dit kinderkoor kan geboekt worden via Tenteo en luistert uw
event, open deur of andere activiteit met plezier op.
Verwacht u aan een spraakmakend concert dat voor
sfeer zorgt en ongetwijfeld een extra dimensie aan uw
evenement geeft.
Het National Children’s Choir in uw school of op uw
evenement? U vindt alle mogelijke informatie op onze
website.

Jong Artesia

Dit jeugdorkest is een belevenis op zich. De topmuzikanten van morgen, studerend aan het conservatorium of net afgestudeerd, smijten zich volledig, zorgen
voor een geweldig concert en geven extra cachet aan
uw evenement. Zij treden met plezier op op locatie en
kunnen via Tenteo geboekt worden.
Jong Artesia boeken voor een optreden? U vindt alle
informatie op onze website.

Projecten op maat
Zit u met een idee, wenst u uw leden, leerlingen of
anderen te verwennen met een muzikaal concept of
wilt u educatie en een speelse aanpak combineren?
Dan denken we bij Tenteo graag met je mee. Naast ons
vaste aanbod zijn we immers ook een creatief projectbureau dat events op maat realiseert. Geef ons een gerust een seintje en nodig ons uit voor een brainstorm.
Ongetwijfeld komt er iets moois uit.

Kinderen worden sterren
Meer muziek in de klas
Instrumenten voor iedereen
Eerste hulp bij klassiek
….
Ook muzische navorming behoort tot
de mogelijkheden. Evenals schoolvoorstellingen. Zo hebben we onder meer:
Timo en Johannes en de behekste blokfluit
Rube en Rutje
Zelfie (De leukste liedjes van Kinderen
voor Kinderen in een nieuw jasje)
De Stem van Kinderen
Make your own kind of music: pophits
met een klassieke begeleiding
Hoe Wouter, Wouter werd: pakkende
voorstelling over adoptie
…
Ook voor begeleiding bij uw schoolfeest
bent u bij ons aan het juiste adres.
Contacteer ons gerust voor meer info
over ons aanbod specifiek voor scholen.

Waarom u in zee gaat met
Tenteo? inderen en jongeren. Het kamp
Het National Children’s Choir heeft de
voor op op locatie en kunnen via Tenteo
geboekt worden.
- Bewezen concepten die hun meerwaarde al hebben bewezen
- Op kindermaat en interactief
- Betaalbaar
- Bij ons in de Tenteo Conceptstore of
op locatie

Meer weten of een voorstel op
maat?
Wenst u meer te weten over onze concepten en/
of een voorstel op maat? Neem via de onderstaande coördinaten contact met ons op en neem alvast
een kijkje op www.tenteo.be. Hier vindt u heel wat
bijkomende informatie over onze concepten en kunt
u de afzonderlijke folder downloaden.

Noordstraat 4 - 2550 Kontich
+ 32 3 284 53 82 - welkom@tenteo.be
www.tenteo.be

