That’s ook in dvd’s en dvd-rom’s
Door Werner Schlosser
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That’s Entertainment uw partner
in het ontwikkelen en begeleiden
van DVD-concepten.
Als uitgever/distributeur zijn wij al jaren actief op het gebied
van Muziek en-Multimediaproducties. Ter uitbreiding van ons
huidige assortiment zijn wij op zoek naar bestaande en/of
nieuw te ontwikkelen DV D-producties.
Ons DVD-assortiment bestaat onder meer uit:

DVD’s National Geographic i.s.m. VIP Media
DVD Sportvissen in Nederland i.s.m. Vis-Visie
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De belangrijkste najaarsreleases van That's:

H eeft u beeldmateriaal voor een nieuwe productie, een licentie of
titels voor distributie, neem dan nu contact op met
T hat’s Entertainment, Ton Bruning.

22 okt: worp van acht National Geographic-dvd's
22 okt: Dennie Christian Presenteert Schlagerfestival 2001 (cd)
22 okt: Lenny Kuhr - Fadista (cd)
22 okt: Auto CD 2002 De Luxe (cd-rom)
29 okt: Knutselen & Kleuren Met Sinterklaas (cd-rom)

That’s Entertainment B.V.
Postbus 2566
3800 GC Amersfoort
Tel: +31 (0)33 453 74 00
Fax: +31 (0)33 453 74 15
Info@thats-entertainment.nl
www.thats-entertainment.nl

12 nov: Sportvissen In Nederland (dvd)
najaar: Bonnie St. Claire - Hou Van Mij (cd)
najaar: Walter Vermeer (cd)
najaar: Zware Jongens (cd)
najaar: Altijd Lazerus (cd)
najaar: Josti Band - Sint-/Kerst-cd
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