
TALENT DEVELOPMENT ON DEMAND  MUMEGO.COM

Zingen 
Dansen 
Acteren
Optreden
...en meer!

SCHRIJFJE NU IN!



  MUMEGO
Het interactieve streaming platform voor jou. 
Op dit platform kun jij bewegen, inspireren, communiceren en leren.

MUMEGO ontwikkelt alle talenten en traint haar members 
tot echte entertainers.

Hét interactieve streaming 
platform voor jou!



  LIVE LESSEN
MUMEGO heeft een breed en groeiend
aanbod aan professionele live lessen.
Waaronder zingen, dansen en acteren.

Dit alles in een professionele online 
omgeving. Onze Master Trainers zijn niet 
alleen de beste in hun vakgebied, maar ook 
charismatisch. Zij weten voor jou het plezier 
in een interactieve setting te vergroten. 
De live lessen worden in cursusvorm gegeven, 
dit gebeurt in blokken van enkele weken.

  WATCH & LEARN
Binge watchen mag heel even als je 
gekluisterd zit aan een van onze originals, 
maar daarna dagen we je uit om mee te 
doen met onze wekelijkse live lessen.



  TAKE THE STAGE
Parallel aan het ontwikkelen van jouw talent, produceren wij films, series en 
muziek video’s. In deze producties geven wij members van MUMEGO de kans 
om hun talent te laten zien op het witte doek.

We moedigen MUMEGO members dan ook aan om hun talent te delen op 
sociale media. Tag ons daarbij via een van onze sociale mediakanalen met de 
hashtag #MUMEGOTALENT en blijf op de hoogte van audities.

  TIPS & TRICKS
Tijdens de live lessen kan je realtime vragen stellen via de chat. Snap je iets 
niet? Vraag het gewoon! Op MUMEGO vind je volop bonus content met tips en 
tricks, zo raak je nooit uitgeleerd.

  AFFORDABLE LEARNING 💰🙌
MUMEGO is de voordeligste leeromgeving van heel Nederland.
Wist je dat je alle cursussen kan volgen voor één vast bedrag?!

Ga naar mumego.com 
voor meer informatie en word 
vandaag nog member.

SCHRIJF
JE NU IN!



M U M E G O . C O M 


