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ZOMERKAMPENZOMERKAMPEN  

AcademyAcademy



Wie zijn wij?
Wie zijn wij?  

'New Life Entertainment' is een productiehuis dat zich richt op het'New Life Entertainment' is een productiehuis dat zich richt op het
brengen van: Theater, Muziektheater & Musicals in en rond debrengen van: Theater, Muziektheater & Musicals in en rond de
omgeving van Aalst. Door onze nauwe samenwerking met 'MOVE'omgeving van Aalst. Door onze nauwe samenwerking met 'MOVE'
zijn wij erkend in de regio en ver daarbuiten.zijn wij erkend in de regio en ver daarbuiten.
  
Naast het produceren biedt de 'New Life Academy' een deeltijdseNaast het produceren biedt de 'New Life Academy' een deeltijdse
Theater- & Musicalopleiding aan voor kids, teens en adults vanaf 12Theater- & Musicalopleiding aan voor kids, teens en adults vanaf 12
jaar! De enige echte Aalsterse Theater- & Musicalschool waar dejaar! De enige echte Aalsterse Theater- & Musicalschool waar de
lessen gegeven worden door professionele/gediplomeerde docenten.lessen gegeven worden door professionele/gediplomeerde docenten.



ZomerkampenZomerkampen

Inbegrepen bij inschrijving:
Inbegrepen bij inschrijving:

  

Verzekering!Verzekering!

Masterclass!Masterclass!

Vijf dagen plezier!
Vijf dagen plezier!

Professionele begeleiding!
Professionele begeleiding!

Eindshow + professionele captatie!
Eindshow + professionele captatie!



Inschrijven

Verplicht!

25 - 29 juli25 - 29 juli

16 tot 26 jaar16 tot 26 jaar

Dancecenter Move, AalstDancecenter Move, Aalst

1 - 5 augustus1 - 5 augustus

8 tot 15 jaar8 tot 15 jaar

Dancecenter Move, AalstDancecenter Move, Aalst

Thema's voor 2022



Maandag:Maandag:
Dinsdag:Dinsdag:        
Woensdag:Woensdag:  
Donderdag:Donderdag:  
Vrijdag:Vrijdag:            

Neem elke dag een lunchpakket mee!Neem elke dag een lunchpakket mee!

9u00 - 17u009u00 - 17u00
9u00 - 17u009u00 - 17u00
9u00 - 17u009u00 - 17u00
9u00 - 17u009u00 - 17u00
9u00 - 17u009u00 - 17u00



Lesprogramma

ActerenActeren ZingenZingen

ProjectProjectDansenDansen

MasterclassMasterclass



Locatie:Locatie:  

Sinds 1993 de enige echte dansschool voor jong en oud in AalstSinds 1993 de enige echte dansschool voor jong en oud in Aalst
en ver daarbuiten met 20 professionele leraars, 50 uur danslesen ver daarbuiten met 20 professionele leraars, 50 uur dansles
per week en 4 dansstudio's. 'Move' is ook de thuishaven van hetper week en 4 dansstudio's. 'Move' is ook de thuishaven van het
professioneel dansgezelschap 'Move Dance Company - Theprofessioneel dansgezelschap 'Move Dance Company - The
Groovies' voor de artistieke omlijsting van events.Groovies' voor de artistieke omlijsting van events.  

De Musical Zomerkampen zullen doorgaan in 'Dancecenter MOVE'De Musical Zomerkampen zullen doorgaan in 'Dancecenter MOVE'
Adres: Wijngaardveld 6, 9300 AalstAdres: Wijngaardveld 6, 9300 Aalst



Workshops & MasterclassesWorkshops & Masterclasses  

De 'New Life Academy' organiseertDe 'New Life Academy' organiseert
Workshops & MasterclassesWorkshops & Masterclasses

tijdens de zomerkampen.tijdens de zomerkampen.  

Zo krijgen onze deelnemers nog meerZo krijgen onze deelnemers nog meer
ervaring door mensen uit hetervaring door mensen uit het

professioneleprofessionele    gezelschap.gezelschap.  

Deze Professionals maken zo onzeDeze Professionals maken zo onze
deelnemers beter vertrouwd met hetdeelnemers beter vertrouwd met het

Theater- & Musicalvak. Zo kunnen zeTheater- & Musicalvak. Zo kunnen ze
zichzelf nog meer ontplooien!zichzelf nog meer ontplooien!  



Bij de 'Musical Zomerkampen' hoort natuurlijk een eindshow! Deze zalBij de 'Musical Zomerkampen' hoort natuurlijk een eindshow! Deze zal
doorgaan op de laatste dag van het kamp, familie en vrienden kunnen dandoorgaan op de laatste dag van het kamp, familie en vrienden kunnen dan
komen kijken naar het eindresultaat! Zo werken wij enkel samen metkomen kijken naar het eindresultaat! Zo werken wij enkel samen met
gediplomeerde techniekers, vissagistes, decorbouwers en kostumiers.gediplomeerde techniekers, vissagistes, decorbouwers en kostumiers.
Elke eindshow is Elke eindshow is steeds conceptueel uitgedacht en professioneelsteeds conceptueel uitgedacht en professioneel
verzorgd! Zo staan al onze deelnemers zeker en vast in de spotlights! verzorgd! Zo staan al onze deelnemers zeker en vast in de spotlights! 

Eindshow!Eindshow!



Professionele captatie van de eindshow!Professionele captatie van de eindshow!  
  

Bij de 'New Life Academy' draait alles om het plezier van deBij de 'New Life Academy' draait alles om het plezier van de
deelnemers tijdens de 'Musical Zomerkampen'. Wat is er nudeelnemers tijdens de 'Musical Zomerkampen'. Wat is er nu
leuker dan jezelf te zien schitteren op het podium? Daaromleuker dan jezelf te zien schitteren op het podium? Daarom
kiezen wij ervoor om elke eindshow vast te leggen op beeld,kiezen wij ervoor om elke eindshow vast te leggen op beeld,
dit enkel en alleen in samenwerking met professioneledit enkel en alleen in samenwerking met professionele
techniekers. Deze captatie van de eindshow krijgt elketechniekers. Deze captatie van de eindshow krijgt elke
deelnemer na het kamp doorgestuurd.deelnemer na het kamp doorgestuurd.  

Licht klaar? Geluid klaar? Camera klaar? EN ACTIE!Licht klaar? Geluid klaar? Camera klaar? EN ACTIE!



ContactgegevensContactgegevens

Maandag tot Vrijdag van 8u00 - 18u00 (Enkel op de dagen van het kamp)

Ma - Vrij: 9u00 - 17u00
Zaterdag: 9u00 - 14u00

+32496/67.24.20

E-mail contact : info@newlife-entertainment.be 

Website contact : www.newlife-entertainment.be 

De Musical Zomerkampen gaan door op volgend adres:  

Headquarters Address: Pijpenbeek 75, 9320 Nieuwerkerken 

Het secretariaat is voor de zomerkampen geopend op: 

Het secretariaat is gewoonlijk geopend op:

 
 Bereikbaar op volgend mobiel nummer:

 

 
 

        Dancecenter MOVE - Wijngaardveld 6, 9300 Aalst
 

 



Het inschrijvingsgeld (incl. 21% BTW) staat in voor:  

Verzekering!
Masterclass!
Vijf dagen plezier!
Professionele begeleiding!
Eindshow + professionele captatie!

Hoe betaal ik het inschrijvingsgeld: 

 
 
 
 

 

 

Indien u koos voor cash betaling:
U betaalt het cash geld aan de balie van 'Move' op de eerste dag van het kamp. 
U krijgt na ontvangst een betalingsbewijs doorgestuurd via e-mail. 
Er zal een voorschotfactuur van €100,- verzonden worden. 
 
Indien u koos voor een betaling via facturatie op mail:
U krijgt van ons via e-mail een factuur doorgestuurd.
Op deze factuur staat alle info m.b.t. de betaling. 

Inschrijven kan door bijgevoegde inschrijvingsfiche in te vullen & 
door te sturen naar het e-mailadres: info@newlife-entertainment.be 
 

 

!Geldige inschrijving = Ingevulde inschrijvingsfiche + Betaald!

Inschrijvingsgeld Musical ZomerkampInschrijvingsgeld Musical Zomerkamp

  

(SCHRIJF JE SAMEN IN MET BROER, ZUS, VRIEND OF VRIENDIN

(SCHRIJF JE SAMEN IN MET BROER, ZUS, VRIEND OF VRIENDIN

& KRIJG BEIDEN EEN KORTING VAN €25-,

& KRIJG BEIDEN EEN KORTING VAN €25-,))€25,- Vriendenkorting!
€25,- Vriendenkorting!

€225,-€225,-



Hoe kom ik voor tijdens de 'Musical Zomerkampen':

Je draagt makkelijke/sportieve kledij. 
Je brengt schrijfgerei mee naar de zomerkampen.
Je brengt elke dag een energiek lunchpakket mee.
Je brengt een ringmap mee voor je script en partituren.
Je draagt sportschoenen of dansschoenen tijdens de zomerkampen.
Je draagt geen make-up, juwelen of accesoires tijdens de zomerkampen.

Reglement*Reglement*

Elk zomerkamp wordt afgewerkt:

Wij werken projectmatig met een thema voor de zomerkampen. Dit wil zeggen dat er
steeds naar een eindshow toegewerkt wordt. Omdat dit heel wat organisatie inhoudt,
kunnen we het ons niet veroorloven om deelnemers te verliezen tijdens een kamp. Het is
dan ook niet toegestaan om tijdens een kamp te stoppen. Je gaat als het ware een
engagement aan. 

In samenspraak kan er een uitzondering gemaakt worden wanneer duidelijke overmacht
aanwezig is. Het inschrijvingsgeld kan in geen enkele omstandigheid terugbetaald
worden. 

Alle communicatie via e-mail of secretariaat:

Alle communicatie dient via e-mail te gebeuren. Ook zullen wij u steeds hiernaar
doorverwijzen omtrent alle praktische zaken. U kan zo snel mogelijk een antwoord
verwachten. Rechtstreeks contact opnemen via persoonlijke Facebook, Instagram of GSM
hebben wij liever niet. Het Tel. Nr. van het secretariaat is uiteraard wel toegankelijk! 
 +32496/67.24.20

 
 

 
 
 
 
 

Geen schoenen toegelaten in de studio's waarmee je de zaal van buitenaf betreedt.
Gelieve een paar aparte sportschoenen of dansschoenen te voorzien!



New Life EntertainmentNew Life Entertainment
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