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Door Werner Schlosser

That’s Entertainment is door de do-

cumentairemakers van National Ge-

ographic uitgekozen om de verkoop

en distributie van haar dvd’s in de

Benelux te gaan verzorgen. Deze

overeenkomst resulteert op 22 okto-

ber aanstaande in een eerste worp

van acht dvd’s. Volgens general ma-

nager Ton Bruning past dvd prima

bij de activiteiten van That’s Enter-

tainment op het gebied van multi-

media. “Wij brachten al veel cd-

rom’s uit, en door de toenemende

vraag vanuit het publiek en de ver-

dere ontwikkeling van de techniek

hebben wij besloten nu ook dvd’s te

releasen. Je ziet dat zowel tape en

vinyl op muziekgebied, als diskette

en cd-rom op datagebied, door dvd

worden vervangen. De consument

heeft nu eenmaal behoefte aan meer

informatie, wat een grotere opslag-

capaciteit vergt. Dvd biedt dat. Ik

geloof daarbij echter niet dat men-

sen over een paar jaar nog dvd’s via

hun pc afspelen. De beperkingen

van computers worden weliswaar

verminderd door snellere processors

en grotere harde schijven, maar de

integratie van pc en tv waar al 15

jaar over wordt gesproken is nog

steeds geen feit. Ik geloof in de tv

omdat die vergeleken met een pc

veel gebruiksvriendelijker is. Ik

denk dat een deel van het succes van

de dvd te verklaren is uit het feit dat

die via de televisie bekeken kan

worden. Ik kan me er wel iets bij

voorstellen om op dvd’s extra’s te

zetten die een toegevoegde waarde

bieden. Zoals links naar een

website om daar aanvullende

informatie te kunnen opzoe-

ken. Een soort dvd-romtrack

op een dvd dus.” De eerste

dvd-release na de National

Geographic-worp wordt, half

november, de titel Sport-

vissen In Nederland. Volgend

voorjaar is een uitbreiding in

die lijn te verwachten. Daar-

naast zal het bedrijf in de loop

van 2002 naar alle waarschijnlijk-

heid geen cd-rom’s meer uitbrengen,

maar alleen nog dvd-rom’s. “Wij re-

ageren hiermee op een behoefte in

de markt”, zegt Bruning. “Want wij

verkopen content, op welk medium

maakt mij niet uit.”

“Op audiogebied verwachten we

veel van de cd Dennie Christian Pre-

senteert Schlagerfestival 2001, die

op 22 oktober uitkomt, zegt product

& marketingmanager Roel Ver-

woert. “Hierop staan studio-opna-

men van de artiesten die datzelfde

weekend tijdens het festival optre-

den. Het album bevat onder meer

Duitstalige nummers van Jan Smit

en Frans Bauer. Op diezelfde datum

verschijnt ook Fadista, een Neder-

landstalig fadoalbum van Lenny

Kuhr dat wel eens voor een verras-

sing kan zorgen. Ook een verzamel-

album met slagwerkgroepen als Sla-

gerij Van Kampen en Kodo wordt

zeer bijzonder. Maar onze belang-

rijkste troef is Grad Damen. Hij

wordt gezien als het grote Neder-

landstalige talent en zijn populariteit

is de afgelopen maanden echt explo-

sief gestegen. Van zijn debuut-cd In

Jouw Ogen, die drie succesvolle

singles opleverde, zijn er inmiddels

ruim 15.000 verkocht, en zijn fan-

clubdag zal in november door 2000

fans bezocht worden. Via response-

kaarten bij het album en de singles

hebben we een database van 1500

personen opgebouwd, die vier keer

per jaar een nieuwsbrief krijgen toe-

gestuurd. Daarin zullen wij ook zijn

nieuwe cd aankondigen, die eind dit

jaar verschijnt. Het album wordt

eind november voorafgegaan door

een single. Door een professioneel

team worden momenteel video-op-

namen gemaakt van de plaatopna-

men en van concerten van Grad. Die

beelden kunnen we later gebruiken

voor een muziek-dvd of als bonus-

materiaal op singles.”

That’s ook in dvd’s en dvd-rom’s 

(Advertentie)

De belangrijkste najaarsreleases van That's:
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)

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

De dvd 30 Jaar 

National Geographic

Specials toont de

mooiste fragmenten

uit de talloze docu-

mentaires die voor

de zender gemaakt

werden.

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

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.

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 


