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DIMMER-UPGRADE VOOR 
CHASSÉ THEATER 

T H E AT E R& P O D I A  PROJ EC T

Het Chassé Theater in Breda is één van de 
grootste theaters van Nederland, met in 
totaal drie theaterzalen en drie bios-

coopzalen. Naast films programmeert het Chassé 
Theater muziek, theater en dansvoorstellingen. 

Daarnaast ontvangt men regelmatig amateur ge-
zelschappen, zakelijke evenementen en congres-
sen. Ook produceert het Chassé Theater eigen pro-
ducties. In een gemiddeld (pre-Corona) jaar zijn er 
ongeveer 350 liveoptredens en meer dan 3500 film-

Bij een upgrade van de dimmers voor de Jupilerzaal van het Chassé Theater in Breda, 
is gekozen voor  twaalf Chilli Pro 24x16A Bypass en vijf Chilli Pro 6x25A dimmers 
van Zero 88. De in totaal 318 dimmerkanalen worden gebruikt voor conventionele 

verlichting, maar ook voor LED armaturen en bewegend licht.  

CHILLI PRO VAN ZERO 88



BETROUWBAAR EN STABIEL
Naast hun eigen wensen en eisen heb-
ben Ten Bloemendal en zijn team ook 
een   groot aantal technici geraadpleegd, 
hun meningen verzameld en vervolgens 
gekozen voor de Zero 88 dimmers. Het 
Chassé Theater ontvangt vele bezoe-
kende gezelschappen, maar produceert 
ook eigen producties. Daarom was het 
van groot belang dat alle betrokken 
technici achter deze keuze staan. Het 
Chassé Theater had in 2017 al geïn-
vesteerd in Zero 88 Chilli Pro Bypass 
dimmers (ongeveer 270 dimmerkana-
len) voor de Koninklijke Drukkerij EM 
de Jong Zaal. De positieve ervaringen 

vertoningen in de verschillende zalen 
te zien. Technisch manager Jordy 
ten Bloemendal is er trots op dat hij 
al twaalf jaar bij het Chassé Theater 
werkt en is (samen met zijn collega’s) 
verantwoordelijk voor de lichtinstal-
laties, budgettering en toekomstplan-
nen. Hij overlegt met alle inkomende 
productiebedrijven en huurders en 
zorgt ervoor dat er aan al hun techni-
sche behoeften wordt voldaan. Daar-
naast programmeert en bedient hij 
soms nog steeds de lichttafel.

VEELZIJDIG
Deze meest recente investering was 
een combinatie van een algemene 
technische upgrade en de vervan-
ging van de dimmers die al 25 jaar in 
gebruik waren. De nieuwe dimmers 
werden geleverd via Zero 88-distribu-

teur AED Group en werden geko-
zen als de beste en meest veelzijdige 
optie voor de huidige en toekom-
stige behoeften van het theater. Ten 
Bloemendal gaf aan dat ze geen reser-
veonderdelen meer konden kopen 
voor de oude dimmers: “En aangezien 
theaterverlichting in de toekomst zich 
steeds meer richt op LED-armaturen, 
moesten we dimmers aanschaffen 
die ook geschikt zijn om de LED-
armaturen van stroom te voorzien. 
De nieuwe Zero88 dimmers die in de 
‘bypass’ modus vaste spanning leve-
ren, zijn ook een perfecte oplossing 
voor producties met bewegend licht.”
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een afdekplaat. Er is zelfs een keuze hoe 
de dimmer reageert in het geval van een 
DMX-storing, inclusief back-upgeheu-
gens, ingebouwde chases en een alarm 
trigger ingang.

MODERN EN ENERGIEZUINIG
“Projecten zo als Het Chassé Theater 
bevestigen de populariteit van onze 
oplossingen voor moderne en ener-
giezuinige vervanging van dimmers 
en stroomsystemen voor theaters en 
evenementen locaties”, zegt Franck 
Tiesing, key accountmanager voor enter-
tainmentverlichting van Zero 88. “De 
Chilli Pro Bypass-units kunnen efficiënt 
worden geïntegreerd in bestaande infra-
structuren zonder onnodige installatie-
kosten.’’  

met de Zero88 Chilli Pro Bypass 
dimmers hebben er zeker aan 
bijgedragen om nu weer te kiezen 
voor Zero88. “Ik ben zeer posi-
tief over Zero88, de dimmers zijn 
betrouwbaar en stabiel”, vertelt 
Ten Bloemendal. “Daarnaast is de 
service en back-up van AED Group 
ook van invloed geweest op de 
keuze voor Zero88.”

CHILLI PRO
“Het hebben van goede dimmers 
verbetert de algemene techni-
sche voorzieningen en biedt meer 
ruimte voor creatieve en fan-
tasierijke lichtshows”, zegt Ten 
Bloemendal verder. Het Chilli 
Pro-assortiment van de Zero 88 
is compact, geschikt voor wand-
montage en daarmee ideaal voor 

montage in de vaak wat kleinere 
dimmerruimten. De dimmers zijn 
snel te installeren en eenvoudig te 
bedienen en onderhouden, waar-
door ze een populaire en betrouw-
bare oplossing zijn voor theaters 
zoals het Chassé Theater. Chilli 
Pro’s zijn verkrijgbaar in 6, 12- en 
24-kanaalsuitvoering met 10, 16 of 
25 Ampère capaciteit en optionele 
RCD-bescherming, relaiskanalen, 
bypass-schakelaars en RCBO’s, 
allemaal in een elegante, slanke 
behuizing. Een logisch en gemak-
kelijk af te lezen LCD-display met 
backlight op elke afzonderlijke 
dimmer helpt bij het instellen van 
de DMX-patching, pre-heat, topset 
en dimmercurves. De gebrui-
kersinterface en alle schakelaars 
worden netjes afgeschermd door 
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