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'New Life Entertainment' is een productiehuis dat zich richt op het
brengen van: Theater, Muziektheater & Musicals in en rond de
omgeving van Aalst.
Naast het produceren biedt de 'New Life Academy' een deeltijdse
Theater- & Musicalopleiding aan voor kids, teens en adults vanaf 8
jaar! De enige echte Aalsterse Theater- & Musicalschool waar de
lessen gegeven worden door professionele/gediplomeerde docenten.

Voorwoord
Tjorven Pletinckx-Swinnen is de oprichter & bezieler van 'New Life Entertainment'. Hij heeft jarenlange
ervaring in de culturele sector. Dit werd al van kinds af door vader Marc meegegeven.
Hij doet niet alleen aan toneel, musical is tevens ook een grote passie van hem. Zo speelde hij al mee in
verschillende amateur- en semiprofessionele musicals waarin hij in het ensemble speelde maar ook rollen en
zelfs hoofdrollen mocht vertolken! Enkele voorbeelden hiervan zijn: Daens, Footloose (2x), Oliver!, Pinokkio,
De 3 Biggetjes, Spring Awakening, Catch Me If You Can en School of Rock.
Hij bracht als eindwerk - voor zijn opleiding - zelf zijn professionele voorstelling: 'Musical In Concert' die te
zien was in de uitverkochte Schouwburg van Cc De Werf, Aalst. Daarnaast acteerde hij onder meer voor
'Studio 100 - Plopsaland' en was hij ook 'Tenor' bij Aalsters Mannen en Knapenkoor 'Schola Cantorum Cantate
Domino' o.l.v. oud-dirigent David De Geest. In 2018 stond hij aan het hoofd van de Theater- & Musicalafdeling
van 'Viqu Productions'. Een productiehuis die hijzelf met vrienden oprichtte. De eerste stappen, buiten zijn
eigen eindwerk tot het worden van producent en regisseur.
De passie om zelf op de planken te staan is uitgegroeid tot het starten van een eigen productiehuis binnen
Aalst, waarbij hij aan het hoofd staat van deze onderneming.
Zelf behaalde hij zijn diploma 'Podiumtechnieken' aan de Kunsthumaniora te Brussel. Daarnaast behaalde hij
nog een diploma 'Integrale Veiligheid' met bijkomende attesten aan het GO! Lyceum te Gent. De volgende stap
is het behalen van zijn diploma 'Eventmanagement' en 'Theater- & Musicalmaker' in de avondschool, waar hij
nu mee bezig is. Reeds enkele jaren volgde hij een deeltijdse musicalopleiding en legt hij zich toe op diverse
opleidingen om zijn passie verder te ontplooien.

"Laat de hoop nooit varen, blijf geloven in jezelf
& maak jouw eigen dromen waar."
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Theater & Musical (Extern)
'New Life Entertainment' richt zich op de aspecten Theater & Musical. Bij dit
soort projecten werken wij met externe acteurs & actrices die wij via audities
aanwerven. Hierdoor komen semi-professionals en professionals samen te
staan op een podium, waardoor we gelijke kansen willen bieden binnen de
arbeidsmarkt. Deze grootschalige producties worden gebracht in Culturele
Centra zoals Cc De Werf, Aalst. Deze externe projecten zijn op zichzelf een duur
gegeven. Daarom organiseren we jaarlijks verschillende evenementen om zo
deze producties te realiseren.
Waag zelf je kans en doe auditie voor deze externe producties! Er hangt zelfs
voor de cast van deze producties een verloning aan vast, want wij houden
professionaliteit, eerlijkheid, investering en herinvestering hoog in het vaandel!

Professionele captaties & promo's
Bij 'New Life Entertainment' draait alles om professionaliteit!
Daarom kiezen wij ervoor om alle producties, evenementen en andere
creaties vast te leggen op beeld, dit enkel en alleen in samenwerking met
professionele techniekers.
Licht klaar? Geluid klaar? Camera klaar? EN ACTIE!

Jaarlijks organiseert 'New Life Entertainment'
een 'Karaoke Night' om zo onze grote externe
producties te realiseren.

Keuze uit:
Verschillende dranken
Verschillende warme en koude borrelhapjes

Tafelreservatie aangeraden!
Meer info via de website en social media!

Muzikale Spaghettizwier
Tafelreservatie aangeraden!

Jaarlijks organiseert 'New Life Entertainment'
een 'Muzikale Spaghettizwier' om zo onze
grote externe producties te realiseren.

Keuze uit:
Spaghetti Bolognaise
Spaghetti Vegetarisch
Verschillende dranken
Croque monsier als alternatief

Met live optredens!
Meer info via de website en social media!

Muzikale Avond
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Jaarlijks organiseert 'New Life Entertainment'
een 'Muzikale Avond' om zo onze grote externe
producties te realiseren.
Keuze uit:
Verschillende dranken
Verschillende warme en koude borrelhapjes

Met live optredens!
Meer info via de webste of social media!
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'New Life Entertainment' werkt nauw samen met 'ATELIER 2' By De Smedt Ben.
Een kostuumatelier dat fantastisch werk levert op de professionele
arbeidsmarkt! De kostuums voor onze voorstellingen worden allemaal door dit
bedrijf op maat gemaakt.
Zo beschikken we over een ruim assortiment aan verschillende stijlen &
tijdsperiodes. Zo maakte Ben reeds voor verschillende theater- &
musicalproducties kostuums. Ook verzorgde hij reeds enkele malen de
kostumering van verschillende sinterklaas- & kerstparades in de Benelux.
Daarnaast beschikt 'New Life Entertainment' ook zelf over zo'n 1.800
professionele kostuums, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur.
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'New Life Entertainment' werkt nauw samen met Hair and Make-up artist Jana Faut. Naast haar inbreng als speldocente voor de opleidingen binnen de 'New
Life Academy' zal zij zich ook profileren als onze vaste Hair and Make-up artist.
Jana heeft al heel wat professionele ervaring op haar palmares staan!
Zo verzorgde ze al kap & grime voor o.a.
- Kammeroper festival - Germany
- Mozart, Scrooge, Neverland, Cinderella, Madagascar - Music Hall
- Spektakelmusicals, Pop-Up Theater - Studio 100
Jana is daarom de geknipte persoon voor de coördinatie en leiding van de
Kap & Grime afdeling binnen 'New Life Entertainment'.
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Bij 'New Life Entertainment' werken wij enkel samen met gediplomeerde
techniekers. Wij beschikken over vier gediplomeerde techniekers binnen
ons team. Daarnaast werken wij samen met onderaannemingen voor
grootschalige projecten. Zo zijn onze evenementen en shows steeds
professioneel verzorgd! Elke productie en elk evenement zal dan ook
conceptueel uitgedacht worden op vlak van techniek. Zo staat iedereen
zeker en vast in de spotlights!

Social media
Volg ons op al onze social media kanalen zodat jij op de hoogte blijft van
wat we doen en bekijk als eerste al onze nieuwste updates. We posten
regelmatig leuke berichten. 'New Life Entertainment' is actief op zowel
'Facebook', 'Instagram' alsook 'YouTube'. Nodig zeker ook al je vrienden
en vriendinnen uit om ons te volgen/te 'liken' en maak kans op leuke
prijzen! Zo zal 'New Life Entertainment' regelmatig giveaways houden.

Merchandise

Steeds verkrijgbaar
tijdens de lessen & shows!

Contactgegevens
Het secretariaat is geopend op:
Ma-Vrij: 9u00 - 17u00
Zaterdag: 13u00 - 17u00

Bereikbaar op volgend mobiel nummer:
+32496/672420

E-mail contact : info@newlife-entertainment.be
Website contact :
NLE: www.newlife-entertainment.be
NLA: www.newlife-academy.be
Headquarters Address: Pijpenbeek 75, 9320 Nieuwerkerken
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