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Eindelijk weer
Of het nou op Prolight + Sound, NAB, Rebirth Festival, Paaspop of welke massale
bijeenkomst dan ook was: het gevoel van ‘eindelijk weer’ voerde de boventoon.
Ik mocht het met eigen ogen ervaren bij de opbouw van Rebirth Festival in het
landelijke gebied tussen de Brabantse plaatsen Haaren en Helvoirt. De opbouw
was in volle gang toen ik daar uitgebreid sprak met hoofd productie Danny
Lokhoff van Dutch7. Het weer zat al een week tegen, maar overal waren lachende
gezichten te zien. “Iedereen is blij dat we eindelijk weer aan de gang mogen, dat
merk je aan alles”, vertelde Lokhoff.
Dat gevoel wierp zijn vruchten af bij de opbouw, aangezien Lokhoff en
consorten aan alles merkten dat iedereen er meer dan ooit helemaal klaar voor
stond als er een stapje extra gezet moet worden: “Iedereen loopt voor elkaar.
‘s Ochtends een uur eerder beginnen om de parkeerroute in te hekken zodat
niemand zich vastrijdt? Geen probleem. Je merkt aan alles dat iedereen blij is
weer echt aan de gang te kunnen, dat is wel het gevoel dat bij deze eerste hoort”,
aldus Lokhoff.
Op de beurzen was het al net zo. Bezoekers en standhouders waren zichtbaar
blij ‘dat het eindelijk weer kon’. Links en rechts ging het handen schudden (Wel
doen? Niet doen?) nog wat onwennig, maar het samenzijn deed zichtbaar goed.
Laat het een voorbode zijn van het feit dat we met zijn allen weer normale en dus
heel mooie tijden tegemoet gaan. Eindelijk weer!
Veel leesplezier,

Teun van Thiel
Hoofdredacteur AV & Entertainment Magazine
teun@av-entertainment.nl
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NETGEAR EN EXERTIS PRO AV
SLAAN HANDEN INEEN
NETGEAR gaat een samenwerking aan met Exertis Pro AV,
distributeur in de audiovisuele branche in Nederland, op

NETCHANGE EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR
VAN SENCORE IN BENELUX

het gebied van AV over IP-toepassingen. De samenwerking

Netchange mag zich per direct exclusief Benelux-distributeur van

audioproducten steeds vaker hand in hand gaan. Exertis

Sencore noemen. Sencore, onderdeel van Wellav Technologies

Pro AV is daarom door NETGEAR gekozen om de distribu-

Ltd., is een snelgroeiend technologiebedrijf. Het richt zich op het

tie te verzorgen voor de audiovisuele branche. De samen-

leveren van een breed scala aan innovatieve en betrouwbare pro-

werking verstevigt het portfolio van Exertis Pro AV en

ducten en diensten voor een efficiënte en hoogwaardige video-

maakt de oplossingen van NETGEAR makkelijk beschik-

transmissie en -weergave voor de broadcast-, kabel-, satelliet-,

baar voor de AV-branche in de Benelux. Hierbij biedt

IPTV- en professionele audio/video markten. Het portfolio van

NETGEAR een speciale serie switches, de M4250-, M4300-

Sencore waar Netchange zich op richt omvat encoders, deco-

en M4500-serie, krachtige, flexibele switches die speciaal

ders, recorders, transcoders, gateways en IPTV head-ends. Deze

ontworpen zijn voor AV over IP. En maakt Exertis Pro AV

oplossingen bieden bewezen compatibiliteit met een breed scala

de stap naar AV over IP gemakkelijk en bruikbaar. Dit zorgt

aan technologieën, waaronder analoog, digitaal, HD/SD, MPEG2,

ervoor dat beide partijen ongeëvenaarde betrouwbaarheid,

H.264, H.265, IP, QAM, DVB-S/S2 en DVB-T/T2.

gemak en kwaliteit voor alle AV over IP-gerelateerde oplos-

is voor beide partijen gebaseerd op het snelgroeiende landschap van AV over IP-toepassingen, waarbij netwerk- en

singen kunnen bieden dankzij het partnership.

FNV: TARIEVEN FREELANCERS PUBLIEKE OMROEP GAAN OMHOOG
ZZP’ers die binnen de publieke omroep werkzaam zijn kunnen hun tarieven verhogen. Het vastgestelde minimumtarief voor freelancers stijgt
dit jaar met 3% en volgend jaar met nog eens 2%. Wie boven het minimum werkt, kan vanaf morgen 1,8% meer in rekening brengen. De stijging
van het minimumtarief is gekoppeld aan de cao die onlangs door FNV met de werkgevers is vastgesteld. Binnen de publieke omroep geldt dat
een freelancer nooit minder mag verdienen dan anderhalf keer het minimumloon dat geldt voor de specifieke functie die wordt uitgevoerd.
Deze strikte voorwaarde is door de FNV met werkgevers afgesproken en zorgt voor eerlijkere tarieven voor zzp’ers. FNV-bestuurder Media &
Cultuur Andrée Ruiters: ‘Een relatief groot deel van de mensen die werken binnen de publieke omroep is zelfstandig ondernemer. Door de koppeling van de cao met de minimum freelance tarieven willen we voorkomen dat juist deze groep achterblijft in inkomen. Natuurlijk moedigen
we zzp’ers ook altijd aan om te onderhandelen over hogere tarieven. Het minimumtarief zou eigenlijk niet de standaard moeten zijn. Wat ons
betreft geldt ‘gelijk loon voor gelijk werk’.’ De verhoging van alle andere tarieven (dus boven het minimum) komt voort uit de inflatiecorrectie
die het Rijk in de bijdrage aan de publieke omroepen doorvoert. Die correctie mogen freelancers op hun beurt weer doorberekenen aan hun
opdrachtgever. Dit jaar is dat percentage 1,8. Deze afspraak is door de FNV en de andere bonden tijdens de cao-onderhandelingen afgesproken
om de positie van de zzp ers bij de omroepen te verstevigen. Deze afspraak is ook, net als de koppeling van het minimumtarief aan de loonafspraken, in de Fair Practice Code opgenomen.
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Cueco...
Autocue nodig?
Cueco is specialist op het
gebied van autocue
Wij hebben al 30 jaar
ervaring met concerten,
televisie en congressen
Vraag vrijblijvend naar info
of kijk op onze website

Contact...
Einsteinstraat 67
3316 GG Dordrecht
T: +31 10 29 29 545
F: +31 10 29 29 658
@: info@cueco.nl
www.cueco.nl

VILLRICH BROADCAST OP NAB
Tijdens de NAB in Las Vegas was Villrich Broadcast aanwezig op de stand van Telescript. Daar werd
een totaaloplossing gedemonstreerd van de nieuwe Canon CR-N500PTZ en Telescript ROBO-210NDI, een 21,5” telepromptingsysteem met NDI. De PTZ is geautomatiseerd via de Seervision Suite,
die rechtstreeks kan worden geïntegreerd met een breed scala aan Pan/Tilt Heads en PTZ-camera’s.
En de API stelt je in staat al je bestaande systemen te blijven gebruiken terwijl je de workflow van je
videoproductie voortzet. Meer informatie op www.villrichconsultancy.com

MENNO DE BOER NIEUWE
ZENDERMANAGER NPO 3FM
Menno de Boer start op 1 mei 2022 als zendermanager
van NPO 3FM. Op dit moment is hij interimzendermanager van de zender. De Boer was eerder al betrokken bij 3FM als talent coach, daarvoor was hij radioen music director voor Radio 538 en SLAM! en heeft
hij bij diverse radiostations zijn eigen programma’s

Import van AV producten

gepresenteerd. Jurre Bosman, directeur NPO Audio:
“Menno is met zijn jarenlange ervaring voor en achter
de schermen bij radiostations de aangewezen persoon om 3FM weer de glans te geven die het verdient.
De afgelopen maanden heeft hij met zijn plannen
veel vertrouwen gewonnen bij omroepen, makers en
andere collega’s; dat is een waardevol uitgangspunt
voor de komende periode. Ik wens Menno veel succes!”
Menno de Boer, zendermanager NPO 3FM: “3FM is
voor mij een ruwe diamant en nog steeds het kloppende muziekhart van Nederland. Er werkt een enorm
gepassioneerd team voor én achter de schermen met
een grenzeloze liefde voor muziek. Na de afgelopen maanden heb ik heel veel zin het station samen
met het team, de omroepen en de makers te helpen
groeien!”
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MAGEWELL KONDIGT USB FUSION AAN
Magewell heeft de USB Fusion aangekondigd, een multi-input
USB-video-opnameapparaat met geïntegreerde bronschakeling
en lay-outcontrol. Met de nieuwe hardware kunnen gebruikers
camera- en bekabelde screenshare-bronnen combineren tot aantrekkelijke live presentaties voor online lezingen, webinars, live
streaming, videoconferenties en andere toepassingen. De gratis
USB Fusion-app voor begeleidende tablets biedt extra functies om
je presentaties uit te breiden, zoals handgeschreven aantekenin-

NEOLIVE R2: COMPACTE
ALL-IN-ONE BROADCAST MIXER

gen, bewerkingstools, het importeren van mediabestanden, opna-

Sprolink, fabrikant van professionele video scalers/switchers en

men en schermafbeeldingen. Het is de bedoeling dat USB Fusion

vidiwall controllers, introduceert een compacte ‘all-in-one’ broad-

later in het tweede kwartaal geleverd kan worden. Op de website

cast mixer: De NeoLIVE R2. De NeoLIVE R2 is een professionele

www.magewell.com is alles te vinden over de verdere functies van

HDMI mixer/videoswitcher, de eerste ter wereld in deze prijsklasse

het nieuwe product.

met een ingebouwde 5,5-inch LCD-monitor met multiviewer.
Uniek is ook de ingebouwde PTZ controller. Vier PTZ camera’s
kunnen worden bediend, waarbij per camera ook nog eens tien
presets kunnen worden gedefinieerd. Vier 4K60-HDMI ingangen en zowel één HDMI,- als één USB 3.0- uitgang. Met deze USB

UPDATE REGIEWAGEN DUTCH MULTICAM

uitgang kun je streamen naar elk streamingplatform of naar soft-

Door Covid zijn veel mensen anders gaan werken en denken

de livestream afbeeldingen en logo’s toevoegen. De NeoLIVE R2

en dat brengt aanpassingen met zich mee. Zo ook in de regie-

ondersteunt ook een dubbele PIP-functie met elke grootte, crop en

wagen van DutchMulticam, vertelt eigenaar John Huijbregts:

positie. Een grafische achtergrondlaag, twee live-lagen met sca-

“Samen met Harm van Houten (YourSide) en onze stagiair Niels

ling en chroma key en zelfs een 4e logo-laag zullen voldoen aan

Nootenboom zijn we stap voor stap begonnen met het wegha-

de meeste live streaming-applicaties met functionaliteit op ‘broad-

len van oude bekabeling en het vervangen van de bestaande.

cast’ niveau. Chroma key kan per input apart worden ingesteld.

Een ander patchveld is daardoor ontstaan en de sync is ook ver-

Wat opvalt zijn de grote gebruiksvriendelijke draai-, druk- knop-

nieuwd, alsmede de timecode door de hele wagen.” Op de For-A

pen. Hiermee kan snel een bron kan worden geselecteerd, een

HVS2000 met 2ME switcher is het netwerk opengegooid. Deze

laag worden verplaatst, de eventueel aangesloten PTZ camera’s

is nu ook op afstand te bedienen, inclusief multiview. Daarnaast

bediend, overgangeffecten worden gekozen en het menu worden

is er een Streamdeck bij gekomen om een derde schakelreel tot

bediend. Complete mixer presets kunnen worden opgeslagen en

stand te brengen. Dat geeft meer flexibiliteit met meerdere scher-

(ook live) weer eenvoudig worden opgeroepen, Sprolink noemt

men in het decor. “Ook qua recording is het flink uitgebreid”, ver-

dit Instant Scene Switching. De presets kunnen naast input selec-

telt Huijbregts. “Er zaten al twee Atamos Studio recorders in om

tie en laag-opbouw, bijvoorbeeld ook de positie van aangesloten

vier opnames te doen en er is nu een derde Atomos Studio 2 bij

PTZ camera’s en keying oproepen. Schakelen tussen scenes kan

geplaatst, goed voor nog eens acht opnames. Dus in totaal twaalf

via Cut, Disolve, Wipe of DVE Push. De NeoLIVE R2 heeft tevens

iso’s, tweede schakeling of program in dirtyfeed en of cleanfeed.

diverse audio aansluitingen. Zowel line niveau als microfoonsig-

Daarnaast hebben we in onze pc met Decklink Quad2 nu ook

nalen kunnen worden aangeboden en gemixt met de aanwezige

VMix Pro geïnstalleerd, dit om callers binnen te halen en op een

embedded HDMI bronsignalen. Diverse audio functies zoals AFV

betere manier instarts en andere leuke creatieve dingen te kun-

schakelen, audio-delay en audio-lock horen tot de standaard uit-

nen doen. Dit in combi met de geweldige For-A mixer maakt het

rusting. De NeoLIVE R2 voelt zeer degelijk aan door zijn metalen

tot een zéér flexibele inzet. Als laatste stap wordt nog de intercom

behuizing en robuuste knoppen. Deze echte allrounder is verkrijg-

aangepakt en komt er ruimte voor meer IFB. Ook de koppeling

baar bij diverse (web)shops. De Geadviseerde prijs is € 660,00 exc.

naar onze compacte regieset is verbeterd. Voor het eerst gaan we

BTW. Voor informatie kunt u terecht bij de importeur MVS Video

dit alles inzetten bij Vestrock in Hulst, waar we een dubbele regie

B.V. 0315-652500.

ware van derden in 1080P60-kwaliteit. Gebruikers kunnen tijdens

hebben voorbereid.” Meer info: www.dutchmulticam.nl
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DE UITRUSTING VAN ‘DOCUMENTAIRE-MAN’ JASPER TEN BERGE

“HOE MEER TECHNIEK,
HOE MEER AFLEIDING”
In onze serie ‘De uitrusting van’ vertelt een professional over het vak en het materiaal
waarmee hij of zij werkt. De beurt is aan Jasper ten Berge, zelfregisserend cameraman
van documentaire producties, waaronder ‘Andere Tijden (Sport)’, ‘Uur van de Wolf’ en ‘100
Dagen in je hoofd’: “Hoe meer techniek, hoe meer afleiding.”

T

oen Jasper ten Berge in 2007 de HKU verliet
als afgestudeerd documentaire-regisseur, bleken droom en realiteit toch wat uit elkaar te
liggen. Zijn afstudeerfilm, die hij ook zelf monteerde,
werd geselecteerd voor de studentencompetitie op
het IDFA. “Dat was natuurlijk geen verkeerde start,
maar daarna bleek de realiteit toch wat moeilijker
dan gedacht”, vertelt hij zelf. “Er ligt geen rode loper
uit voor nieuwe filmmakers en dus begon toen de
lange weg van netwerk opbouwen, ervaring opdoen,
fouten maken, in de put zitten en weer doorgaan.”

CAMERAWERK

Het was sowieso niet de makkelijkste tijd om het
werkveld te betreden. Er was een wereldwijde fi-

nanciële crisis gaande, overal werd bezuinigd en op
internet was er de succesvolle opkomst van YouTube.
“Er werd, anders dan hoe ik opgeleid was, veel gevraagd om camjo’s. Op verzoek ben ik toen zonder
relevante ervaring ook gaan draaien. Voor mijn eerste serie reportages heb ik gebluft dat ik kon draaien.
Dat was spannend en eigenlijk deed ik maar wat,
maar ik vond het erg leuk en kreeg complimenten
voor mijn camerawerk. Toen ben ik naast regie en
montage ook camerawerk blijven doen. Met camerawerk bij documentaires ben je heel bepalend voor het
eindresultaat. Als regisseur vond ik het vaak lastig
om alleen maar naast de camera te staan, het voelde
als te weinig fysiek en actief betrokken.” Ten Berge
combineert de drie disciplines nog steeds, geeft hij
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Compassievolle blik
Gevraagd naar wat Jasper ten Berge nou zo goed maakt in zijn vak, reageert hij
bescheiden. “Dat vind ik altijd lastig over eigen werk te zeggen, misschien dat een
ander dat beter kan duiden. Al durf ik wel te zeggen dat ik goed ben in het contact
maken met de mensen waarmee ik werk. Ik kan dichtbij komen, vaak letterlijk
met de camera, zonder dat het ongemakkelijk voelt. Ik denk dat daardoor mensen
zichzelf durven laten zien en dat maakt het zeer persoonlijk, vaak ontroerend en
grappig. Een compassievolle blik zou ik het zelf willen noemen. De relatie die je in
korte tijd moet opbouwen, daar ben ik goed in geworden.”

aan: “Ik heb veel commercieel werk gemaakt als regisseur, veel korte portretten
voor merken. Bij de meeste documentaire
tv-producties deed ik de combinatie van
camera en montage, of regie en montage.
Het verschilt eigenlijk per project, maar
de laatste tijd ligt de nadruk meer op het
camerawerk.”
ZELFVERTROUWEN

Zijn opleidingstijd was erg nuttig voor het
leren van de basis, om een netwerk op te
bouwen en te werken aan het zelfvertrouwen, vertelt Ten Berge. “Bijna iedereen
begint met onrealistische doelen en een
verkeerd zelfbeeld aan de studie. Dat geldt
zeker ook voor mij. Dat ontdek je snel genoeg als je eerlijk bent en fouten durft te

maken. Het is dan fijn als je een veilige
en stimulerende leeromgeving hebt en
dat was gelukkig het geval”, legt hij
verder uit. “Het was vooral vanaf mijn
stage bij de VPRO en toen ik na de studie de kans kreeg aan mooie documentaires te werken, dat ik het vak écht
leerde. Je eigen manier van werken
ontdekken, je eigen beeldtaal vormen
en mensen voor je project winnen, dat
leer je pas echt als je gaat werken. Een
gebrek aan zelfvertrouwen was voor
mij het grootste struikelblok. Stress en
onzekerheid klotsten in de beginjaren
tegen de plinten. Nu heb ik daar weinig last meer van. De ervaring heeft
het van de onzekerheid gewonnen.”
MENTOR

Ten Berge had naar eigen zeggen geluk
met het feit dat hij een mentor trof in
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zijn begintijd. “Of eigenlijk heb ik hem
destijds zelf benaderd”, legt hij uit.
“Dirk Jan Roeleven was toen eindredacteur van Andere Tijden Sport en
maakte korte en lange documentairefilmpjes voor o.a. de Top 2000 en Uur
van de Wolf. Zijn werk viel me op en er
was een gemeenschappelijk interesse
voor sport. Toen ik research deed naar
een bepaald onderwerp stuitte ik weer
op zijn naam, hij werkte toevallig aan
datzelfde onderwerp. Toen heb ik hem
gemaild met de vraag of we niet konden samenwerken. Tot mijn verbazing
antwoordde hij positief. We hebben in
een café afgesproken en het bleek te
klikken tussen ons. Hij gaf me de kans
mezelf te bewijzen en dat lukte. Daarna
volgden vele samenwerkingen voor o.a.
Uur van de Wolf, Andere Tijden Sport
en Andere Tijden.”

T V& R A D I O I N T ERV I E W

WERKELIJKHEID

Wie kijkt naar de producties waaraan Ten Berge door de jaren heen
heeft gewerkt, ziet veel documentaires. Ook in zijn commerciële werk
gaat hij het liefst ‘documentaireachtig’ te werk. Het is dan ook wat
het beste bij ‘de persoon Jasper ten
Berge’ past, beaamt hij: “Ik vind
de werkelijkheid boeiend om mee
te werken. Je komt door het werk
op de meest bijzondere plekken en
daar mag je altijd vanuit de coulissen kijken. Dat geldt overigens ook
voor de akelige plekken, waar je dan
gelukkig ook weer weg mag aan het
einde van de dag.” Het maakt wel
dat Ten Berge door de jaren heen
wat verwend is geraakt, zo merkt
hij zelf op: “Doordat je overal met je
neus bovenop hebt gestaan vind ik
het steeds lastiger om als ‘gewoon
publiek’ bijvoorbeeld voorstellingen,
sportevenementen of musea te bezoeken. Het uitzonderlijke perspectief dat je als documentairemaker
krijgt voelt als een privilege, of het
nu gaat om het filmen in de teambus
van een wielerploeg, in de coulissen
van Het Nationaal ballet of het vier
maanden meelopen in een psychiatrische inrichting. Het werken met
mensen in een uitzonderlijke rol of
omgeving, dat blijft boeiend. Mensen

zijn fascinerend en ik vind het leuk
om in wereldjes te mogen kijken en
daar het gedrag van mensen te observeren. In de montage bewerk je de
werkelijkheid natuurlijk met allerlei
kunstmatige ingrepen, maar het
blijft een greep uit de realiteit waar je
met een bepaalde blik naar kijkt. Dat
vind ik mooi om te doen.”
NOODZAKELIJK KWAAD

Het hebben van goede sociale vaardigheden is volgens Ten Berge het
belangrijkste om goed te kunnen zijn
in zijn vak: “Technische kennis en
apparatuur heb ik altijd als noodzakelijk kwaad gezien, al ben ik het
wel meer gaan waarderen naarmate
ik er meer affiniteit mee kreeg”, legt
hij uit. Hij wil vooral niet dat de
techniek afleidt van de inhoud. Met
filmen is de techniek nou eenmaal
erg aanwezig, maar hij probeert
toch zo onzichtbaar mogelijk te zijn.
“Maar een goede documentaire
wordt gemaakt vanaf de research
tot aan de montage. Ik vind het heel
belangrijk om met mensen te werken
die hetzelfde voor ogen hebben en
dezelfde beeldtaal spraken. Tijdens
het draaien is de sfeer die je samen
creëert essentieel voor het eindresultaat. Als er wederzijds vertrouwen
is tussen crew en de mensen die je
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De uitrusting van
Jasper ten Berge
- Sony FX9 en een Sony A7S III
- Gimbal DJI Ronin S2
- L ichtgewicht Aladdin ledpanel om te kunnen mounten +
Litepanel
- Sigma zoomlenzen 24-105 en
70-200
- Zeiss Batis prime lenzen 25, 40, 85
- Vintage Nikon primes 20mm, 24,
28, 55, 85.
“Met de tweedehands Nikons ben
ik ooit begonnen. Ik draai er nog
steeds wel mee en kan er gewoon
geen afstand van doen”, aldus Ten
Berge.

bijzondere mensen hebben mogen filmen. We stuitten op schrijnende levensverhalen van mensen met ontzettend
veel pech in hun leven, maar hebben
ook grappige en ontroerende situaties meegemaakt. De cliënten waren
ontwapenend en in hun doen en laten
vrijer dan wij. Dat vond ik leerzaam
om te ervaren. Wie zit er nu eigenlijk
gevangen? Zij, binnen de muren van de
kliniek? Of wij, binnen de heersende
maatschappelijke oordelen? Ik kijk nu
heel anders naar psychiatrische patiënten, of verwarde mensen die je op straat
tegenkomt. Dit werk heeft al vaker mijn
vooroordelen weggenomen of zelfs mijn
mensbeeld veranderd. Je leert iedere
dag door je in de ander te verdiepen.”
GROUPIE

filmt, dan levert dat veel op. De tijd nemen
en een goede relatie opbouwen is daarbij
heel belangrijk.”
100 DAGEN

Gevraagd naar welke bijzondere producties hem door de jaren heen zijn bijgebleven, haalt Ten Berge een recente én een
oudere productie aan. Voor de serie ‘100
Dagen in je hoofd’ draaide hij onlangs
vier maanden lang in een psychiatrische
kliniek. “We gingen er wat angstig en met
de nodige vooroordelen naartoe, maar het
werd een heel speciale tijd waarin we hele
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Langer geleden werkte Ten Berge aan
Nieuwe Helden, de Teledoc over een
wielerteam. “Daaraan werkte ik mee
als producer en tweede cameraman;
vijf weken lang filmen in het hart van
de Tour de France”, vertelt hij. “Het
is een van de eerste grote projecten
die ik deed en voor mij als wielerfan
had de Tour de France iets magisch. Ik
keek er als kleine jongen al naar en nu
stond ik overal met mijn neus bovenop.
Meer groupie dan toen heb ik me nooit
gevoeld. We hadden toegang tot de
teambus, mochten het parcours op en
konden letterlijk filmen tot onder de

ULTRAHD PTZ CAMERA
HIGH END PTZ VAN DATAVIDEO

PTC-300 bevat een 20x optische zoom
objectief en een UltraHD sensor met perfecte
beeldkwaliteit. Deze camera wordt
geintroduceerd met HDMI, 3G-SDI en een
dubbele streaming uitgang.
Bestuur real-time deze pan/tilt/zoom
camera met de instap controller RMC-180 of
de uitgebreide RMC-300A.

DIRECT
LEVERBAAR

De grote 1/1.8” sensor filmt in resoluties tot
aan 2160p50/60 en zorgt voor goede
performance in situaties met weinig licht,
zoals theaters.

Meer informatie vindt u op www.datavideo.com
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douche bij de renners en in de pillendoos
van de teamarts. Een heel bijzondere trip
en een goed voorbeeld van waar het werk
je allemaal brengt.”
TECHNIEK

Ten Berge draait zijn producties al een
jaar of tien op zijn eigen Sony camera’s.
“Daar ben ik mee vergroeid geraakt”, vertelt hij. “Ik kocht ooit een Sony F3….’my
first Sony’ dus eigenlijk. Daarna kwam
de Sony FS7 en nu de Sony FX9. Ik ken de
camera door en door, al is dat ook gewoon
een kwestie van gewenning natuurlijk.
En uiteraard vind ik ook het plaatje dat er
uit komt erg mooi.” In het werkveld ziet
hij dat de nieuwe standaard is dat je naast
een degelijke camera ook een gimbal/steadycam hebt (of in ieder geval kunt bedienen). “En het liefst dan ook nog een drone,
al is die alweer een beetje op zijn retour
volgens mij. Het wordt zo vaak gebruikt
dat het weer tegen gaat staan. Dat vond ik
ook zo mooi aan ‘100 Dagen in je hoofd’.
Er was geen enkele opsmuk. Alleen een
camera op statief of van de schouder.
Ouderwets misschien, maar wel fijn voor
de concentratie. Hoe meer techniek, hoe
meer afleiding.”
LEERZAAM EN VERMAKELIJK

In het verleden had Ten Berge nog veel
meer oog voor wat anderen deden in zijn

vakgebied, maar tegenwoordig is het echte bewonderen niet meer aan de orde, legt
hij uit: “In Nederland viel mij vroeger het
werk van documentaire-cameramensen
Rob Hodselmans en Pim Hawinkels altijd
op. Ze hebben een mooie stijl en veel oog
voor detail. Wat films betreft vond ik Werner Herzog en Ulrich Seidl altijd geweldig. En dan met name de manier waarop
ze mensen zover weten te krijgen zichzelf
volledig bloot te geven.” Dat laatste is
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ook meteen een deel van wat het vak zo
mooi maakt voor Ten Berge: “Dit werk
verschaft je legaal toegang tot bijzondere plekken en opent deuren die anders
gesloten blijven. Je mag even rondneuzen in het leven van mensen, vaak op intieme of spannende momenten. Dat zal
voor mij altijd leerzaam en vermakelijk
blijven.”

STAND VAN ZAKEN:

REMOTE PRODUCTIE
Remote productie was al in opkomst, maar heeft door de pandemie een boost van jewelste
gekregen. We vroegen verschillende partijen hun oplossingen te presenteren en doken
dieper in het ‘produceren op afstand’.
Tekst Arnout van der Hoek

B

ij een remote studio wordt een deel van het
camera-regiesysteem niet meegenomen naar
locatie. De bediening wordt bijvoorbeeld op
het ‘thuishonk’ gedaan. Niet alle operators hoeven
op locatie alles elke keer weer op te bouwen, maar
schuiven in de studio controlroom aan achter hun
consoles. Voor een eenvoudig studiogesprek hoeven
dan alleen de camera operator en geluidstechnicus
ter plaatse te komen, terwijl de rest van de bediening op de standplaats gebeurt. Voor regelmatig terugkomende shows en events kan dit voordelig zijn.

Terwijl een camerawagen of portable regieset, plus
crew, voor één event meestal de hele dag geboekt
staat, zijn de studio en technici ook beschikbaar
voor andere klussen.
B2B

Er zijn ook kansen in de B2B sector. Bedrijven die
(periodiek) op professioneel niveau webinars willen maken, maar niet alle apparatuur en gespecialiseerde mankracht hebben, kunnen zo worden
gekoppeld. Op locatie is nog steeds licht, camera en
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BROADCAST INNOVATORS
Broadcast Innovators is o.a. vertegenwoordiger van de producten van
het merk CyanView, die uitermate geschikt zijn voor remote shading van
camera’s. Cyanview’s RCP is een universeel bedieningspaneel voor broadcast shading van veel verschillende
merken en type camera’s. Via IP als

Remote productie met Datavideo

de camera dat ondersteunt en serieel

Datavideo’s apparatuur laat zich bedienen via een eigen protocol, genaamd DVIP. Dit pro-

als dat niet zo is. Fysieke knoppen en

tocol heeft TCP/IP als interface en laat zich dus ook over het internet sturen. In combinatie

een touchscreen geven direct toegang

met dvCloud wordt het erg eenvoudig om een remote productie op te zetten. Als je last hebt

tot de meeste camera-instellingen en

van firewalls en andere zaken die je verbinding moeilijk maken, kun je gebruik maken van

geven de tools voor het gelijkleggen

de BB-1. Deze kleine devices sluit je aan in zowel je remote als je lokale netwerk en zorgen er

van de mini-camera’s naar de normale

voor dat de verbinding eenvoudig wordt getunneld, via dvCloud.

broadcast camera’s. Naadloze integra-

dvCloud kan gebruikt worden om meerdere streams te ontvangen, op te nemen en te distri-

tie met routers of videomixers biedt

bueren naar verschillende bestemmingen. Dankzij SRT in- en output heb je extreem weinig

snelle toegang tot diverse verschillen-

latency op de lijn en kun je dus effectief gebruikmaken van de remote productie mogelijk-

de type camera’s vanaf één bedienpa-

heden. Alle huidige Datavideo encoders ondersteunen SRT en zijn daarmee redelijk uniek

neel. CyanView’s CY-SYSTEM ecosys-

in de markt. SRT heeft als voordelen dat het een stabielere verbinding oplevert (handig bij

teem biedt brede ondersteuning voor

gebruik met mobiele dataverbindingen) en dat de latency extreem laag is.

veel camerafuncties zoals tally, draad-

Datavideo hardware is eenvoudig te bedienen en kosteneffectief. Met DVIP haal je appara-

loze bediening via wifi of 4G, remote

tuur in huis die zowel via dvCloud te bedienen is op afstand, maar ook meedraait in een

productie, PTZ heads en camera’s,

omgeving met Crestron, Extron, AMX of bijvoorbeeld high end broadcast automation zoals

gemotoriseerde lenzen, enz. Het past

Axon Cerebrum. Meer informatie: www.datavideo.nl

allemaal bij de filosofie van CyanView:
open voor iedereen! Dat geldt dus ook
voor de universele RCP: van minicamera’s tot digital cinema camera’s;
als er een protocol is, dan wordt het
ondersteund. Meer informatie is verkrijgbaar bij Broadcast Innovators:
www.broadcastinnovators.com

geluid nodig, maar de investering kan
in tweeën worden gedeeld. De kostbare uren van de specialisten kunnen
worden gereduceerd. Er zijn nog niet
veel van dit soort business-casussen,
maar reken maar dat dit model de
komen de jaren zich ontwikkelt.
VERBINDINGEN

Remote productie wordt al enige jaren
toegepast door de grote facilitaire

bedrijven. De nieuwe protocollen voor
video-over-IP spelen hier een belangrijke
rol: SRT van Haivision, NDI van NewTek
en de SMPTE protocollen SMPTE 2110 en
SMPTE 2210. Voor remote productie zijn
goede, stabiele verbindingen essentieel.
Het is de belangrijkste voorwaarde om
een remote regie te kunnen voeren. Het
gaat bij remote regie altijd om meerdere
gelijktijdige verbindingen. Stel, men
werkt met twee tot vier camera’s. Dan is
er al sprake van vier cameraverbindingen, meestal een paar beeldverbindingen
retour, dataverbindingen voor eventuele
bediening en shading van de camera’s,
audioverbindingen, intercom etc. Het
meest eenvoudig is de mogelijkheid van
‘tie-lines’, rechtstreekse dedicated verbindingen. In Hilversum tussen studio’s

1 7 AV- E N T E R TA I N M E N T. N L

en omroepen en naar belangrijke locaties
zoals in Den Haag en Amsterdam zijn er
diverse black-fibers aangelegd. Hiermee
kan een standaard HD videoverbinding
zonder compressie worden verbonden.
Hoewel fiber al heel erg ‘IP’ klinkt, zijn
het gewoon rechtstreekse verbindingen
met alleen een vertaling van koper naar
glasvezel. Via glas kun je video enorme
afstanden laten afleggen. Zulke verbindingen zijn echter behoorlijk prijzig en zeer
exclusief. Zo’n verbinding leg je niet ‘even’
aan.
STABIEL

Voor een enkele verbinding, bijvoorbeeld een verslaggever vanaf locatie of
toch een hele regiewagen die zijn output
naar het tv-station verstuurt voor een

#P
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ROBOTICS
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AR/VR

Follow us on:
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RIEDEL REMOTE OPERATIONS CENTER
Als antwoord op de toenemende technische
uitdagingen van de hedendaagse sport- en
entertainmentevenementen, heeft Riedel Communications een krachtige, unieke hub voor

NDI 5 (Vizrt)

communicatie en signaaloverdracht gecreëerd:

Naast het voor het eerst mogelijk maken om elk apparaat, op elke locatie en overal ter

het Riedel Remote Operations Center (ROC).

wereld aan te sluiten, bieden de nieuwe tools in NDI 5 de mogelijkheden van productie
op afstand voor een duurzamere toekomst. NDI 5 ondersteunt niet alleen broadcasten

Het ROC werd oorspronkelijk opgericht door

in COVID-tijden, maar de mogelijkheden ervan bieden enorme kansen voor de toe-

een samenwerking met de Deutsche Fußball

komst in termen van klimaatvriendelijkere productie op afstand en camera’s (maar niet

Liga (DFL), die een op afstand bewaakte en

noodzakelijkerwijs OB’s) overal. NDI 5 brengt de voordelen van de IP-studio naar de

gecontroleerde communicatie-infrastructuur

massamarkt met een zeer brede acceptatie; NDI Bridge maakt met name wereldwijde

voor scheidsrechters nodig had. Tegenwoor-

connectiviteit mogelijk op een manier die nog nooit eerder is vertoond.

dig zijn de ROC-services van Riedel beschikbaar voor elk groot evenement of elke productie

NDI is ontworpen om het enorme creatieve potentieel van software en netwerken te

met een behoefte aan professioneel beheerde

benutten, zodat iedereen met video kan werken en er plezier aan beleven. Het is het

communicatie en bewaking op afstand op ba-

enige royaltyvrije netwerkprotocol dat beschikbaar is en wordt gebruikt door miljoenen

sis van de meest geavanceerde intercom- en

gebruikers over de hele wereld. Alle apparaten ter wereld zijn al verbonden. Met NDI 5

signaaltransmissietechnologieën in de bran-

kunnen creatievelingen nu gemakkelijk en kosteloos shows maken en video’s met hen

che. De ROC-faciliteit van Riedel in Wuppertal

delen.

is een communicatiecentrum dat bewaking
op afstand mogelijk maakt van meerdere ka-

Met NDI 5 is het nu mogelijk om één gebruiksvriendelijke, betrouwbare technologie te

nalen voor video, audio, telemetrie en andere

gebruiken om content door de hele productieketen te verplaatsen – zonder dat gespeci-

gegevens, en zelfs voor bediening op afstand

aliseerde hardware of krachtige aangepaste netwerken nodig zijn. Uiteindelijk betekent

van systemen en netwerken. Het ROC wordt

NDI 5 dat de productiekosten dalen, waardoor er meer op afstand geproduceerd kan

24/7 bemand door een deskundig team en is

worden binnen bestaande budgetten.

uitgerust met 12 werkruimten met de nieuwste
Riedel-uitrusting. Het biedt daarmee de flexibi-

NDI 5 als externe productieoplossing zorgt niet alleen voor de meest professionele uit-

liteit om meerdere toepassingen aan te pakken

zending van de hoogste kwaliteit, maar omdat het volledig compatibel is met de cloud,

en zich snel - zelfs onmiddellijk - aan te passen

maakt NDI het mogelijk om op en af te schalen. Deze flexibiliteit zorgt voor een betere

aan de veranderende behoeften van de eindge-

ROI, minder impact op het milieu en de mogelijkheid om te experimenteren zonder je

bruiker.

zorgen te maken over de play-out.

Als een alliantie van experts op het gebied van

Schaalbaarheid en bereik: aangezien NDI kan worden gebruikt op bestaande appara-

communicatie, IT, broadcastproductie en net-

ten en op bestaande netwerken en aangezien elke mobiele telefoon met een camera en

werkdiensten, is de Riedel Group op unieke

een browser nu een NDI-bron kan worden, zijn er letterlijk miljarden NDI-compatibele

wijze uitgerust om de huidige externe work-

apparaten die wachten om je volgende live-bron worden.

flows aan te sturen met uniforme kant-en-klare
oplossingen. Alle externe Riedel-oplossingen kunnen voortbouwen op een high-band
backbone-netwerk (10G en meer) mogelijk
gemaakt door Riedel Networks, een wereldwijde netwerkserviceprovider met meer dan 40
PoP’s wereldwijd. Ook zijn ROC-producties niet
afhankelijk van kwetsbare clouds, waarbij elke
afzonderlijke verbinding wordt gehost door
Riedel’s Tier 3 Data Center in Wuppertal voor
maximale gegevensbeveiliging.

voetbalwedstrijd, worden ook satelliet
verbindingen gebruikt, of verbindingen via 4G of 5G. In tegenstelling tot de
black-fibers wordt hier wel compressie
gebruikt om de bandbreedte te beperken. In het overgrote deel van de systemen is dit voorlopig nog H.264 en in
toenemende mate de efficiëntere H.265.
Satelliet uplinks maken soms zelfs nog
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gebruik van MPEG-2. Een reguliere
HD TV-feed kan zo worden teruggebracht van ruim 1Gbit/s naar 4 á 6
Mbit/s. Een flinke compressie, maar om
direct live te gaan is dit de praktijk. Een
ander verschil is dat er in dit geval voor
de verbindingen deels gebruik wordt
gemaakt van het publieke internet.
Voordeel van satelliet en mobiel is dat

DutchMulticam.nl
www.dutchmulticam.nl

Livestreams, tv en corporatevideo’s
DutchMulticam denkt met u mee
35 Jaar wereldwijde ervaring in concepten, faciliteren, produceren
én ontzorgen tegen concurrerende tarieven.

Concept
Gepaste oplossing

Regiewagen
High-end broadcast

Beeld is beleving en dat vind je in alle
door ons geproduceerde content.
Elke opdracht is volledig op maat.

Compacte en luxe krachtpatser op basis
van 24 inputs en 16 outputs inclusief titels
en instarts. Innovatief en snel geplaatst.

Compact Regie
Kleinere set op elke plek

VMix Pro
Snel op alle (social)media

Mobiele regie is ideaal bij opdrachten waar
geen ruimte is voor een wagen of om
direct bij de set te plaatsen.

Moderne oplossing met 8 bi-directionele
HD-SDI, twee sets op voorraad met
mogelijkheid tot 8 callers en instant replay.

Schubertlaan 32B 4702 KD Roosendaal
Tel. +31 6 247 297 28
Info@dutchmulticam.nl
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Magewell: gecentraliseerde Encoder/Decoder Management-software
Magewell heeft de beschikbaarheid aangekondigd van de Magewell Cloud multi-device
management software. Magewell Cloud is flexibel inzetbaar op een on-premises server of
cloudhostingplatform en biedt gecentraliseerde configuratie en bediening van meerdere
Magewell-streaming- en IP-conversieoplossingen. Twee extra, premium Magewell Cloudversies bieden ook functies voor streambeheer, waaronder SRT-relay en protocolconversie.
REMOTE PRODUCTIE MET PANASONIC
De mogelijkheid om content remote te

De Magewell Cloud-software maakt het eenvoudig voor integrators, beheerders en

produceren is altijd al een voordeel ge-

IT-personeel om meerdere Magewell IP-encoders en -decoders op meerdere locaties te behe-

weest, maar is in de afgelopen twee jaar

ren via een intuïtieve, browsergebaseerde interface. De uitgebreide functieset kan ook pro-

een noodzaak geworden. De pandemie

grammatisch worden bestuurd via op HTTP gebaseerde API’s, waardoor systeemintegrators

heeft de verschuiving naar remote pro-

en externe ontwikkelaars uitzonderlijke implementatieflexibiliteit en integratiemogelijkheden

ductie versterkt en de overstap naar een

krijgen. Naast de efficiëntie en het gemak van gecentraliseerd beheer, is Magewell Cloud ide-

IP-infrastructuur hiervoor geaccentu-

aal om technisch personeel in staat te stellen apparaten op afstand te beheren namens minder

eerd. Panasonic heeft zich gevestigd

ervaren gebruikers.

als een toonaangevende aanbieder van
hoogwaardige, gebruikersvriendelijke

De software ondersteunt alle huidige Magewell-hardware voor streaming en IP-conversie,

en betrouwbare oplossingen voor remote

inclusief Ultra Stream live streaming- en opnameapparatuur; Ultra Encode universele live

productie.

media-encoders; en Pro Convert-encoders en -decoders voor het overbruggen van traditionele
videosignalen met IP-medianetwerken met behulp van NDI®-technologie en andere populaire

Sinds de introductie in 2008, is de pan

protocollen. Gebruikers kunnen op afstand apparaatparameters configureren, de apparaatsta-

tilt zoom (PTZ) cameraserie van Panaso-

tus bewaken, operationele functies activeren - zoals het starten of stoppen van codering - en

nic de go-to oplossing voor broadcasters,

batchfirmware-upgrades uitvoeren voor meerdere eenheden van hetzelfde model.

conferentie-organisatoren, remote educatie instituten en live event streamers.

De SRT Relay-functie vereenvoudigt ‘one-to-many’ of ‘many-to-many’ streaming met het

Panasonic biedt het meest omvangrijke

SRT-protocol door Magewell en SRT-oplossingen van derden verbinding te laten maken

PTZ camera-assortiment, samen met

via Magewell Cloud in plaats van rechtstreeks met elkaar, waardoor openbare, statische

een compleet ecosysteem van control-

IP-adressen niet meer nodig zijn op elk eindpunt. Dankzij bidirectionele protocolconversie tus-

lers, software en robot-oplossingen en

sen SRT en RTMP kunnen gebruikers profiteren van de voordelen van SRT in hun streaming-

zorgt voor de implementatie van indus-

workflows, terwijl ze compatibel zijn met niet-SRT-hardware en -software. Meer informatie:

trie standaard protocollen zoals NDI,

www.mvde.eu/en/magewell-cloud

NDI|HX, SRT, FreeD, RTMPS, etc.
Het KAIROS IT/IP gebaseerde video
processing platform is een native IPsysteem dat bij uitstek geschikt is voor
remote videoproductie. Zelfs complexe
producties kunnen volledig met KAIROS
worden geproduceerd. Meer informatie
en case studies op www.business.panasonic.nl/professional-camera/panasonic-remote-ptz-camera-systems.

men niet meer plaatsgebonden is. Hoe
stabiel de verbinding is, kan al afhangen
van de weersomstandigheden. Voor een
goed geschakelde cameraproductie is een
continu en consistent signaal nodig. Een
gemiddelde meercamera productie duurt
minstens wel een aantal uren. Dus ook
de tijdsfactor is van belang. De verbinding moet de hele periode goed zijn.
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Een andere voorwaarde voor een goede
remote studio is dat alle camerasignalen en alle audiosignalen op dezelfde
tijd aankomen bij de beeldmixer. Dat
klinkt als een enorme open deur, maar
valt in de praktijk best ingewikkeld. Een
goede truc die wireless bonded systemen gebruiken (zoals WMT van Mobile
Viewpoint, LiveU, etc.) is om vier HD
camerasignalen in één enkele 4K stream

UE-SERIES PTZ CAMERAS
UNIFIED PTZ ECO-SYSTEM & INFRASTRUCTURE ARCHITECTURE
New High Performance 4K 1/2.5-Type MOS Sensor
Widest lens on the market with up to 74.1° wide angle
New ‘Direct Drive System’ with preset position accuracy of +0.01°
24x Optical Zoom, with additional intelligent zoom up to 36x Zoom
Supporting industry standards such as NDI, NDI|HX version 2, SRT, RTMPS, FreeD & more*
Powerful ‘Venus Engine’ processor
*Not all models feature all protocols, please check separate specifications

BUSINESS.PANASONIC.EU/PTZ_AW-UE80
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te stoppen. Als de camera-feeds er
synchroon ingaan, zullen ze ook weer
synchroon uitkomen.
IP

Langzaam maar zeker stappen we
met live-videoproductie de wereld
van video-over-IP in. Dit betekent dat
we niet altijd meer de videosignalen
weer terug hoeven te vertalen, maar
aan de slag kunnen met de data. Ook
dit kan enorm schelen in de kwaliteit
en timing van de beeld- en geluidsignalen. In de high-end broadcast wordt
er nog wel een onderscheid gemaakt
tussen video-over-IP over lange
(remote) afstanden en lokale onderlinge verbindingen. De SMPTE-norm
die de industrie wat moeizaam probeert af te stemmen is zo’n protocol.
SMPTE 2210 en 2010 zijn dergelijke
verbindingen. Ze hebben hoge bandbreedtes en vragen om zeer hoogwaardige verbindingen over fiber.

Streaming Valley en SRT
Steaming Valley is leverancier van verscheidene merken en producten op het gebied van
remote production, met levering door heel Europa. “Via ons partnerportaal bedienen wij
Pro-AV klanten met de gevraagde support, service en advies, zodat zij hun klanten de beste
oplossing kunnen bieden”, vertelt Fancois Pierre.
“Als we kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van remote production, dan zien we dat
dit de afgelopen 2,5 jaar in een stroomversnelling terecht is gekomen”, legt Pierre verder uit.
“Waar dit voorheen alleen weggelegd was voor broadcastbedrijven met kapitaalintensieve
apparatuur, zien we dat dit steeds meer verschuift naar de Pro-AV markt. SRT (Secure Reliable
Transport, red.) heeft hier naar onze mening een grote rol in gespeeld, omdat er middels dit
protocol over het publieke netwerk video en/of audio verstuurd kan worden. “
SRT is een open source protocol dat door steeds meer producten in de Pro-AV markt wordt
opgenomen, zoals PTZ-camera’s, hardware encoders- en decoders en streaming software.

NDI

NDI is een video-over-IP protocol dat
wat meer toegankelijk is. Het gebruikt
in HD en 4K grotere compressie, maar
kan al werken over standaard 1Gb/s
netwerken. In de eerste plaats is NDI
ook bedoeld voor lokale netwerken en
video-productieplatforms. Maar met
de komst van NDI 5 zijn er tools op
de markt gekomen die het mogelijk
maken om het protocol vrij eenvoudig over open internet te verbinden.
Een bijkomend voordeel van NDI is
dat het behalve audio en video ook
data kan vervoeren. Hierdoor is het
mogelijk om camera’s op afstand te
bedienen, computers over te nemen
op afstand en controlling te doen. Het
is een open-standard en NDI is geïmplementeerd in tal van audiovisuele
apparatuur.
SRT

SRT, secure reliable transport, richt
zich vooral op remote verbindingen
(point-to-point). Onderliggend wordt
het signaal getranscodeerd naar H.264
of H.265 compressie en SRT is het
veilige vervoermiddel om het beeld
en audio bij de ontvanger te krijgen.
SRT is zowel ingebouwd in hardware
encoders als in software. Het is een-

Hierdoor is de markt van remote production toegankelijker en makkelijker geworden, om met
de juiste kennis een remote productie op te zetten. Niet iedereen met benodigde apparatuur
hoeft meer op de productielocatie zelf te zijn.
“Het kan al heel simpel met een Kiloview E1 SRT SDI encoder in combinatie met een Kiloview
DC230 SRT SDI/HDMI decoder”, legt Pierre uit. “Je kunt met dit als basis van elke SDI signaal
een SRT bron maken en dit beveiligd, met low latency over het publieke internet versturen en
op een willekeurige locatie over de hele wereld binnenhalen. Zo zijn er bijvoorbeeld klanten
die met meerdere encoders en decoders op verschillende locaties tegelijkertijd een remote
productie draaien.”
Meer informatie via: www.streamingvalley.nl

voudig te realiseren en is ontworpen om
ook op slechte en onbetrouwbare netwerken nog het beste signaal te krijgen.
GROEIEND

De beeld- en geluidkwaliteit moet wel
zo goed zijn dat het de moeite waard
is. Eén beeldsignaal versturen als men
alle apparatuur op locatie heeft, is altijd
een stuk eenvoudiger dan vier tot acht
signalen. Er zijn nog legio voorbeelden
waarbij beter alles op locatie kan worden
gedaan. Er zijn, in het algemeen, bij een
remote studio altijd signalen retour naar
de remote. Het uiteindelijke op te nemen
beeld, of als er bijvoorbeeld nog sprake is
van een tweede remote locatie. Al gaat het
maar om één verslaggever. Er zullen dan
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meerdere kruisverbindingen nodig zijn
om eventueel deze mensen met de studiovloer te laten praten. Een goede productie
staat en valt ook bij goed getimede cues en
communicatie met de mensen ter plaatse.
Intercom is daarom ook bij remote nog
meer belangrijk dan bij een lokale opzet.
Al met al is remote productie opkomend
en groeit het in de broadcast industrie. De
B2B- en institutionele markt van onderwijsinstellingen staan aan het begin van
deze ontwikkeling, maar kunnen bij
uitstek hiervan profiteren. Laten we over
precies een jaar nog eens kijken hoe het er
voor staat…

T V& R A D I O B ROA D C A S T VO ERT U I G EN
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DAF A1300
MET STRAALZENDER
Tussen alle nieuwigheden in deze editie van AV & Entertainment Magazine,
nemen we in de serie ‘Broadcastvoertuigen’ juist een kijkje in het verleden.
Geen heden zonder verleden, nietwaar? We gaan terug naar 1971, het jaar
waarin deze DAF A1300 werd afgeleverd aan de PTT.
Tekst: René Henkes

Een originele mobiele straalzender ten behoeve van
de televisie. Dat is wat werd gerealiseerd op basis van
een DAF A1300. Het betreft een van de vier wagens
die werden opgebouwd door Unicum te Weert. In de
basis betreft het gewoon een hoogwerker zoals we
die tegenwoordig kennen, maar voor de PTT werd de
werkbak vervangen door een straalzender. Naast de
mast valt ook werkruimte op waarin alle techniek was
ondergebracht. Zoals op de foto’s te zien is, heeft de
huidige eigenaar de mast voorzien van een lichtreclame, maar als men dit zou willen is de wagen weer snel
operationeel te maken om te doen waarvoor deze ooit
is gebouwd.
STRAALVERBINDING

Om via de ‘lucht’ met radio- en televisiesignalen te
kunnen communiceren heeft men zenders, ontvangers en antennes nodig. Antennes waren oorspronkelijk draden die tussen twee punten werden gespannen
en waarop een zender en/of ontvanger werd aangesloten. Zo kon men via het uitgezonden radiosignaal
draadloos een bestemming bereiken. Dit soort antennes straalt alle kanten op. Dat is zeer gewenst als men
een heel gebied rondom de antenne wil bestrijken
met bijvoorbeeld een radiosignaal, daarom stonden in
de beginjaren van de landelijke omroep de middengolfantennes ook in Lopik. Van daaruit werden de
middengolfradio-ontvangers in bijna heel Nederland
bereikt.

TV-NET

De straalverbindingen werden in Nederland in eerste
instantie ingezet om het tv-signaal tussen de studio(‘s)
en de verschillende televisiezenders te transporteren.
Met straalverbindingen was het halverwege de vorige
eeuw namelijk veel goedkoper dan met de toenmalige transmissietechniek: draaggolf over koperaders
van speciaal daarvoor gelegde kabels. Ook een heel
hoge toren bouwen waarvandaan heel Nederland met
één tv-zender kon worden bestreken was niet mogelijk, deze toren zou circa 2,6 km hoog hebben moeten
worden! Er werd daarom een tv-net ontwikkeld met
in eerste instantie vijf uitzendlocaties: Goes, Lopik,
Markelo, Roermond en Smilde. Na enkele jaren is daar
Wieringermeer aan toegevoegd. Waar de afstanden
tussen de torens te groot waren om een straalverbinding te kunnen maken, werden tussenliggende torens
gebouwd. Ook werden er gelijk verbindingen met België en Duitsland gerealiseerd.
ANTENNES

Voor een goede signaaloverdracht bij een straalverbinding moesten zender en ontvanger elkaar dus kunnen
‘zien’. Doordat de aarde rond is, moeten de parabolen
van de zender en de ontvanger de hoogte in om niet
achter de horizon te verdwijnen. Hoe hoger ze staan,
des te verder ze uit elkaar kunnen worden gezet zonder uit elkaars zicht te geraken. Onder de Nederlandse
omstandigheden, met torens en daarmee antennes
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STRAALPAD

De straalverbindingen hadden in hun begintijd regelmatig hinder van regen- en
sneeuwbuien die door het straalpad trokken. Door de ontwikkeling van ‘diversity’
technieken kon de verstoring sterk worden teruggebracht. Deze techniek houdt
in dat er gekozen kon worden voor een alternatief straalpad als dat op enig moment
minder verstoring ondervond. Eén mogelijkheid is dat er tussen twee frequenties
geschakeld kan worden op één straalpad.
De demping van een signaal hangt namelijk onder meer af van zijn frequentie en
de grootte van de (regen)druppels in het
straalpad. Door een juiste keuze van de
gebruikte frequenties is er dan altijd een
pad dat minder demping heeft als er een
regenbui door een straalpad trekt. Een
andere mogelijkheid is dat er twee afzonderlijke straalpaden zijn waartussen kan
worden geschakeld.
MOBIELE VERBINDINGEN

van rond de honderd meter hoog, konden
afstanden tot vijftig kilometer worden
overbrugd. Plaats je de antennes hoger,
dan is de afstand die je kunt overbruggen ook groter. Denk hierbij aan straalverbindingen in berggebieden. Maar als je
maar één ontvanger hoeft te bereiken dan
komen de signalen met dergelijke antennes in gebieden waar het niet nodig en
zelfs ongewenst kan zijn. Het is dan beter
dat het signaal gericht wordt op die ene
ontvanger. Dan gaat er minder energie
verloren en is het beter te waarborgen dat
anderen niet meeluisteren of -kijken. Met
de ontwikkeling van de paraboolantenne
werd het mogelijk om de signalen te bundelen. Het principe is dat het signaal dat
in het brandpunt van een parabool wordt
uitgestraald reflecteert tegen het parabolische oppervlak en er dan evenwijdig aan
de as van de parabool weer uitkomt. In het
brandpunt van de antenne wordt dan de
‘belichter’ geplaatst. Essentieel hierbij is de
ontwikkeling van zend- en ontvangtechnieken op zeer hoge frequenties, 1 GHz en
hoger, dus met zeer kleine golflengtes. Dat
maakte de bouw van paraboolantennes
met praktische afmetingen mogelijk. Hoe
hoger de frequentie, hoe beter het rendement van de paraboolantenne.

Ten behoeve van tijdelijk verbindingen
voor tv-reportages werden er in de jaren
‘60 mobiele straalverbindingen ontwikkeld (voor radioverbindingen bestonden deze mobiele zenders al eerder).
Deze bestond aan de zendkant uit een
paraboolantenne op de uitklapbare mast
gemonteerd op een vrachtwagen of aanhangwagen (vanwege de groene kleur
later beter bekend als de ‘kikker’). Aan de
ontvangstkant was er de tv-toren waar de
mobiele paraboolantenne op werd gericht.
Deze antennes stonden op de zogenaam-
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de ‘reportage ring’. Deze ring (verdieping)
op de toren was voorzien van plexiglas
waarachter men dan een statief kon
plaatsen met de paraboolantenne daarop
bevestigd. Op sommige torens kan je die
verdieping met rondom glas nog zien.
Vanaf de toren kon er dan gekoppeld worden met het landelijke straalverbindingsnet dat de torens met elkaar en de tv-studio’s in Bussum en Hilversum verbond.
VRT

Met de opkomst van de satellietverbindingen eind jaren ‘80 van de vorige eeuw
werden de mobiele zenders langzaam
maar zeker vervangen door SNG’s met de
schotelantenne direct op het dak, met vrij
zicht op een van de satellieten. Maar heel
af en toe blijken de mobiele straalzenders
toch nog hun nut te hebben en worden ze
ingezet bij bijvoorbeeld wielrenkoersen in
heuvelachtig of bergachtig terrein. Onder
andere de Vlaamse publieke omroep VRT
heeft nog altijd een mobiele straalzender
in dienst met een telescopische mast van
zeventig meter hoogte. Maar ook hoogwerkers worden zeer regelmatig ingezet om de verbindingen te maken tussen
bijvoorbeeld een camera-helikopter en de
regie op de grond. Hierbij wordt de werkbak van de hoogwerker voorzien van de
benodigde schotelantennes en zenders/
ontvangers.
Met dank aan Stichting Telecommunicatie
Erfgoed Nederland / Canon van de
Telecommunicatie
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CENTRALE HIGHSPEED STORAGE BIJ GLR

‘BITS IN MOTION’
Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) streeft ernaar om voortdurend kwalitatief
en innovatief beroepsonderwijs te verzorgen. Omdat recente ontwikkelingen in
de Media & Entertainment industrie, moderne, schaalbare en snelle infrastructuur
vereisen, is daarom het project ‘Bits in Motion’ opgestart.

‘

Bits in Motion’ kreeg als doelstelling om de
nieuwe ontwikkelingen en werkwijze in het medialandschap te onderzoeken. “Daarnaast ook
om een passend platform voor onze studenten te
vinden, initieel voor onze AV-specialisatie binnen
de AV-Media opleiding. In de nabije toekomst worden andere onderwijsafdelingen zoals Redactioneel,
Media Management en 3D Art & Design er mogelijk
ook aan toegevoegd”, vertelt Omar Lahmar (Adviseur Media, Entertainment en Technologie bij GLR).

momentum van ontwikkelingen (trends) in ogenschouw genomen. Uit het onderzoek bleek dat er in de
industrie een fundamentele verschuiving tussen legacy-workflows en hun moderne tegenhangers gaande
is. Tot voor kort vonden de professionele workflows
primair offline plaats. Maar dankzij innovaties uit de
tech-sector, wordt de data altijd en overal beschikbaar.
Bovendien beschikken moderne centrale storage-platformen over intelligente en krachtige (cloud) services.

BITS IN MOTION

Eerdergenoemde services kunnen de professionals
tijdrovende procedures uit handen nemen. ‘Transcodering’ is bijvoorbeeld een service die ervoor zorgt
dat er op elk apparaat de juiste resolutie en het juiste
formaat aangeboden worden. Ook het opschalen in
omvang, ondersteuning voor nieuwe media-typen en
vereiste bandbreedtes behoort tot de mogelijkheden.

Binnen het GLR worden de ontwikkelingen in de AVen Mediasector al sinds jaar en dag door het innovatiebureau Media, Entertainment & Technologie (MET)
gevolgd. Bureau MET was daarom de aangewezen
partij om het project ‘Bits in Motion’ te leiden. Daarbij
zijn zowel de huidige staat van de industrie als het

OVERAL BESCHIKBAAR
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Dankzij doorbraken in artificial intelligence en machine-learning (beeldherkenning en auto-metadatering) zullen dergelijke services steeds meer deel van de
toekomstige-workflow uitmaken. “Ook
worden dergelijke workflows in toenemende mate gekenmerkt door innovaties
in nieuwe softwareontwikkelingen, die
meerdere personen in staat stelt om aan
één videotijdlijn te werken”, legt Lahmar
uit. “Ook afstand wordt een minder relevante factor. Je kunt tegenwoordig namelijk vanuit elke locatie mediamateriaal
overal beschikbaar maken.”
HIGHSPEED STORAGE-SYSTEEM

Voordelen van de moderne workflows
beperken zich daardoor niet enkel tot het
gebruikersgemak. Andere winstfactoren zijn ook de nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, een hogere mate van
interactiviteit en het effectiever produceren van media-eindproducten (time
to market). Dergelijke aspecten worden
in toenemende mate geadopteerd door
de leidende mediaproducenten. Bureau
MET’s marktonderzoek en de peiling van
de industrie zijn de basis geweest voor de
werkhypothese. De projectgroep is daardoor in staat geweest om verschillende
inzichten te verkrijgen betreffende technologie, strategie en routekaarten van

De wensen waaraan het systeem voldoet
· Het vormt een toekomstig en veelzijdig technologisch fundament.
· Biedt nieuwe mogelijkheden in de vorm van on-premise (cloud) services.
· Ondersteunt het GLR om in te kunnen spelen op nieuwe (technologische) ontwikkelingen.
· Biedt de studenten nieuwe creatieve-workflows.
· Ondersteunt de studenten om het maximale rendement uit hun creatieve eindproducten te halen.
· Stelt de gebruikers in staat om zware mediale workflows uit te voeren zoals; een multicam tijdlijn, inclusief kleurcorrectie en grading (4K/50p RED RAW) over een highspeed netwerk op de centrale media storage.

diverse partijen. De verkregen inzichten
zijn vervolgens getoetst aan de hand van
doelgerichte gesprekken, marktconsultaties en demonstraties tijdens audiovisuele
beurzen zoals IBC en de NAB Show. Zo
werd steeds duidelijker dat een modern
centraal highspeed storage-systeem het
geprefereerde fundament zou worden.
Het voldoet namelijk aan alle wensen die
bestonden (zie kadertekst ‘De wensen
waaraan het systeem voldoet’).
ELEMENTS

“Na het doorlopen van een Europese tender zijn we op de Duitse ‘ELEMENTS’
Media-storage vendor uitgekomen”, vertelt Lahmar. “Het ELEMENTS-systeem
had verreweg het meest aantrekkelijke
pakket op basis van snelle ‘NVMe’ en
schaalbare centrale storage, inclusief een
aantrekkelijk web-based Media-Libary
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(cloudsysteem).” ELEMENTS biedt de
eindgebruikers een naadloze ervaring
om onder andere (plaats-, tijd- en deviceonafhankelijk) via de cloud te kunnen
werken, hun werk te up- en downloaden,
categoriseren, bewerken en delen. Verder
is het ook een portaal om samen te werken, elkaars projecten van feedback en
annotaties te voorzien en op allerlei wijze
je werk te kunnen delen en laten beoordelen. Een dergelijk geavanceerd systeem
vereist uiteraard een stevige netwerkinfrastructuur. In de industrie komt in
alle scenario’s daarom één netwerkpartij
structureel bovendrijven: Arista Networks. “Arista is de enige netwerkpartij die aan alle ‘SMPTE’ AV-standaarden
voldoet”, vertelt Lahmar. “Verder kunnen
ze vanwege hun ‘deepbuffer geheugentechnologie’ ook hoge constante doorvoersnelheden garanderen. Door middel
van het Arista netwerk, kunnen al onze
professionele werkstations binnen de
school op een 10GbE-netwerksnelheid
met de ELEMENTS-storage werken, waarbij in de groeistrategie ook al rekening
is gehouden met advanced workstations
(endpoints) op 25GbE/40GbE.”
BELANGRIJKE INVESTERING

Nergens in Nederland wordt er op deze
schaal via een centrale highspeed storage
systeem gewerkt. “Het gaat hier om 203
gelijktijdige 10GbE professionele werkstations, waarmee we 577 eindgebruikers
faciliteren”, vertelt Lahmar. “Daarbij waren een goede integratie met het besturingssysteem en de twee meest gebruikte

non-linear editing systemen binnen de
school - Blackmagic DaVinci Resolve en
Adobe Premiere - een must.” Al met al
doet het Grafisch Lyceum Rotterdam met
het project ‘Bits in Motion’, zowel een
belangrijke als omvangrijke investering
voor de toekomst. “Een investering die
we met onze integratie-partner Digital &
Media Solutions (D&MS) hebben geïmplementeerd, ook mede dankzij onze technologie-partners ELEMENTS en Arista”,
besluit Lahmar.
PLAN VAN AANPAK

“Tijdens de ontdekkingstour van Bureau
MET, zoals eerder beschreven, zijn we
met een team van storage- en netwerkspecialisten van D&MS, Arista en Elements
in diverse workshops aan de slag gegaan

om te bepalen welke infrastructuur nodig
is voor een dergelijk storage platform”, zo
beschrijft Jan Derksen (D&MS) het plan
van aanpak. “Kijkend naar de topografie
binnen de school heb je te maken met grote
afstanden, vele lokalen en werkplekken die
de mogelijkheid tot toegang moeten hebben tot de storage omgeving vanuit meerdere SER locaties binnen de school.” Door,
na het definitief maken van het technisch
ontwerp, de gehele bestaande en gewenste
netwerkinfrastructuur met elkaar te vergelijken, ontstond er een duidelijk overzicht met uit te voeren werkzaamheden en
andere zaken waarmee rekening gehouden moest worden. Het nieuw ontworpen
netwerk maakt het mogelijk om middels
fiber- en koperverbindingen en met een
spine-leaf configuratie, vanuit de MER naar
de verschillende SER’s een infrastructuur
te creëren waarbij de gevraagde bandbreedtes mogelijk zijn en zo voldaan kan worden
aan de gestelde eisen. Het netwerk is volledig gecertificeerd op de gevraagde 25GbE,
40GbE en 100GbE.
“De aanpak van dit project is gedaan volgens de ISO gecertificeerde werkwijze van
D&MS, werkend vanuit een ‘scope of work’,
waarin alle onderdelen specifiek beschreven zijn en akkoord bevonden worden door
de klant, zodat er geen onduidelijkheid
bestaat over het uit te voeren project”, legt
Derksen verder uit. “Ook is er in een vroeg
stadium een gezamenlijk testplan geschreven om de installatie te kunnen toetsen
tijdens de eerste oplevering. Uiteindelijk
is het project gerealiseerd volgens de planning die onderdeel is van deze scope.”
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NIEUW E6-N HOGE-RESOLUTIE
PIXEL SCHERM VAN DMT
DMT presenteert het nieuwe E6-N 50 x 100 cm LED-pixelscherm. Het
is de opvolger van de populaire E6. Het scherm is vernieuwd en heeft
heeft nog steeds een lichtgewicht frame dat flexibele montage onder

SHOWTEC INTRODUCEERT
QUBIQ ROOKMACHINES

vijf hoeken mogelijk maakt. De DMT E6-N is een 1200-nits indoor

Showtec introduceert een nieuwe serie rookmachi-

LED-pixelscherm met een hoge resolutie, bedoeld voor een minimale

nes onder de naam QubiQ. In deze serie worden drie

kijkafstand van 6 m. De pixel pitch is 6,25 mm, wat neerkomt op 80 x

nieuwe rookmachines en een fazer geïntroduceerd, de

160 pixels in één paneel van 50 x 100 cm. Het nieuwe scherm is uit-

QubiQ S1000, QubiQ S1500 en QubiQ S2500 rookma-

gerust met een A5s-ontvangerkaart van Novastar, die een uitstekend

chines, en de QubiQ F1500 fazer, terwijl er nog meer

en betrouwbaar bedieningssysteem garandeert. Het LED-scherm

modellen in de pijplijn zitten. Ze zijn rijk aan functies,

met zwarte voorzijde biedt een hoge contrastverhouding voor een

veilig en betrouwbaar, met een praktisch en uniek

uitstekende beeldkwaliteit en dynamische kleuren. Het lichtgewicht

uitziend ontwerp. De QubiQ-serie rookmachines is

frame houdt het totale gewicht laag (11 kg) en maakt het mogelijk de

Showtec’s nieuwste toevoeging aan hun arsenaal van

panelen in vijf verschillende hoeken te monteren (15, 7,5, 0, -7,5, en

FX-hardware. Alle vier zijn ze handmatig, via DMX, of

-15 graden), waardoor het zeer veelzijdig en flexibel is op te stellen in

via afstandsbediening te bedienen, en bieden ze de

elke gewenste vorm. Het robuuste E6-N LED-paneel is geschikt voor

gebruikelijke controleparameters zoals outputniveau

verhuurtoepassingen en is natuurlijk ook een uitstekende performer

(0 - 100 %) en timerinstellingen. Wat anders is dan bij

in vaste installaties. Door zijn bescheiden prijs heeft hij een uitste-

andere rookmachines, is dat de temperatuur van het

kende prijs-kwaliteitverhouding.

verwarmingselement in real-time op het display kan

nu een on-board Novastar A5s-ontvangerkaart. Het indoorscherm

worden gevolgd (in % van de normale bedrijfstemperatuur). Dit biedt de unieke mogelijkheid om het
vermogen zodanig af te stellen dat de verdamper niet
zover afkoelt dat de machine opnieuw zou moeten

NIEUW: JB-LIGHTING M18
MULTICOLOR PROFIELSPOT

gaan opwarmen. Op deze manier kan een ononder-

De JB-Lighting M18 is een 1.200W multicolor

vloeistofpeildetector die aangeeft wanneer de tank

led-spot bedoeld voor gebruik onder zeer kriti-

bijna leeg is. Dit maakt het een betrouwbare en veilige

sche omstandigheden. De additieve kleurmen-

partner voor zowel podiumproducties als feesten. De

ging maakt dat zelfs kleuren die bij subtractieve

QubiQ S1000 is een 1000W-fogger met een 1-L tank, de

filtering zorgen voor een lage lichtopbrengst

S1500 gebruikt een 1500W-verwarmingselement en

zeer helder en verzadigd kunnen worden weer-

een 1,5L-tank, terwijl de S2500 2500 W verwarmings-

gegeven. Daarnaast is witweergave bij verschil-

vermogen heeft en een 2,3L-tank. De QubiQ F1500

lende kleurtemperaturen (2.000 - 20.000K) mogelijk. Hoewel binnen

is een 1500W-fazer met een tankinhoud van 2,3 L.

de succesformule van JB-Lighting zich vooral witlicht led-armaturen

Deze genereert een fijnere nevel dan de foggers. Een

bevinden, met name dankzij de verbazende lichtopbrengst per watt,

afstandsbediening met timerfunctie wordt meegele-

de compacte afmetingen, het lage gewicht en de lage geluidsproduc-

verd, maar kan ook apart worden aangeschaft.

broken werking worden gegarandeerd tot het reservoir
leeg is. De QubiQ-serie is uitgerust met een dubbele beveiliging tegen te hoge temperatuur en een

tie, zijn ze er in de designafdeling in geslaagd dezelfde competitieve
eigenschappen te bundelen in een multicolor led-armatuur. Meer
informatie via: www.podiumtechniek.nl
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BETROKKENHEID ALS TOVERWOORD:

FACTORYTOUR
JB-LIGHTING
Of we mee wilden naar de fabriek van JB-Lighting, in het Zuid-Duitse plaatsje
Blaustein? Over die vraag van de mannen van Podiumtechniek (de Nederlandse
distributeur van JB-Lighting) hoefden we niet lang na te denken. Met zo’n 35
geïnteresseerden kregen we een unieke inkijk in het productieproces en de
filosofie van het Duitse bedrijf. Een verslag uit de eerste hand.

M

et een bus vol geïnteresseerden (zowel
gebruikers als potentiële gebruikers van
de armaturen van JB-Lighting) wordt tijdens de heenreis (ruim tien uur) al druk gesproken
over de verwachtingen van deze trip die we maken
op uitnodiging van Podiumtechniek. De een staat
voor een verbouwing van een theater, wil de transitie maken naar led en ziet graag wat de mogelijkheden zijn bij de Duitse fabrikant. Een ander is op zoek
naar stille armaturen aangezien in het grid van een
concertzaal binnenkort veel licht vervangen moet
gaan worden. Weer iemand anders is zeer tevreden
gebruiker van een groot aantal P12 en P18 moving
heads en is benieuwd naar tips en instructies op het
gebied van onderhoud. Op al die zaken zullen ze de

komende dagen antwoord kunnen krijgen tijdens het
bezoek aan de fabriek van JB-Lighting.
KERNWAARDEN

JB-Lighting is in 1990 gestart door Jürgen Braungardt
(JB). Hij was werkzaam in een distributiemagazijn en
kwam daarbij in aanraking met belichting. Tijdens
een bijeenkomst over lasers raakte hij gefascineerd
door de toen vooruitstrevende techniek van scannerlichteffecten. Het was volgens zijn eigen woorden
‘zijn magic moment’, dat bepaalde dat hij wist wat
hij met de rest van zijn leven wilde gaan doen. Als
metaalbewerker specialiseerde hij zich in complexe
mechanische constructies en analoge (en later digitale) aansturing.
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Bij de start van JB-Lighting ging hij uit
van drie kernwaarden, die leidend moesten zijn in de bedrijfsvoering: ‘duurzaamheid’, ‘kwaliteit boven kwantiteit’
en ‘betrokkenheid’. Die waarden bepalen
nog altijd het reilen en zeilen bij het bedrijf.

JB-Lighting P10
De P10 Profile is een zeer compacte en stille
moving head, voorzien van een messenmodule.
De messenmodule zelf kan traploos 130° (+/- 65°)
worden gedraaid. Bovendien kan elk van de vier
bladen afzonderlijk tot op de graad nauwkeurig
(+/- 30°) worden gekanteld en precies worden
gepositioneerd. Natuurlijk kunnen de messen

RONDLEIDING

Na een goede nachtrust is op dag twee
van de trip iedereen keurig op tijd bij de
bus die ons naar de fabriek in Blaustein
brengt. Daar worden we hartelijk ontvangen door Jörg Zimmermann, bedrijfsleider en sales manager bij JB-Lighting.
In drie groepen gaan we beginnen aan
het programma. Twee groepen krijgen
een rondleiding en één groep begint met
de onderhoudsinstructies. Voor we aan
de rondleiding beginnen, krijgen we
uitleg over het uitgangspunt om zoveel
mogelijk zelf te produceren. Het maakt
dat de lijnen voor productaanpassingen
en -verbeteringen altijd kort zijn en de
serviceverlening buitengewoon adequaat
en snel is. Door de modulaire opbouw is
het vervangen van componenten bovendien eenvoudig.

desgewenst ook worden gecombineerd met een
frost-filter. De effectunit van de P10 Profile heeft
vijf schitterende, verzadigde kleuren, een highCRI-filter, een CTB2-filter en CMY-kleurmenging
in alle drie de uitvoeringen (HP, HC en WW). De
HP- en HC-versies zijn ook uitgerust met CTO-filters en een variabele, lineaire CTO,
die in de WW-versie dienovereenkomstig als CTB-correctie wordt geladen. De CMYkleurmenging van de P10 breidt het kleurenspectrum uit tot een bijna onbeperkt aantal kleuren en maakt absoluut harmonieus kleurverloop mogelijk.
Highlights
• Zoombereik 4°–60° (1:15)
• Messenmodule (roteerbaar +/- 65°) met 4 messen, elk mes +/- 30° roteerbaar
• CMY-kleurmenging
• Kleurenwiel met 5 kleuren + High CRI-filter + CTB 2
• 2 gobowielen met elk 7 roterende gobo’s
• Sparkle-effect
• 2 traploos instelbare frost-filters
• 3-facet prisma cirkelvormig
• Traploos instelbare high-speed iris
• Grote frontlens: 135 mm

DUURZAME VERWARMING

De eerste afdeling die we bezoeken is
‘bekabeling’. Opvallend is dat men in de
afdeling uitkijkt over een wijds land-

• 4 handgrepen voor eenvoudig gebruik
• Ultrastil 29 dB(A)
• Grafisch display, elektronisch draaibaar en met een batterijback-up
• Flikkervrije werking, cameramodus: 100Hz, 120Hz, 600Hz en 3kHz

schap en dat er geen ramen zijn naar de
gangen. Dit is bedoeld om het vertrouwen in de werknemers uit te stralen:
nooit onzichtbaar controleren. Alle
kabels worden op maat gemaakt en
verwerkt in kabelbomen die gesorteerd
per soort armatuur in bakken worden
gedaan. Vanuit deze afdeling zien we
op ongeveer driehonderd meter afstand
een boerderij. De boer verbouwt maïs
op de omliggende velden. Die maïs
wordt geoogst, ingekuild en opgeslagen. Dagelijks wordt zo’n tien ton
kuilvoer door bacteriën in een vergister
omgezet in gas- en mestsubstraat. Met
dit gas wordt een motor aangedreven
die een generator aandrijft om elektriciteit op te wekken. De elektriciteit
wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet voor ongeveer 350 huishoudens.
De restwarmte van de motor wordt via
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JB-Lighting M18
De JB-Lighting M18 is een multicolor
led-spot bedoeld voor gebruik onder zeer
kritische omstandigheden. De additieve
kleurmenging maakt dat zelfs kleuren
die bij subtractieve filtering zorgen voor
een lage lichtopbrengst zeer helder en
verzadigd kunnen worden weergegeven. Daarnaast is witweergave bij verschillende kleurtemperaturen (2.000 20.000K) mogelijk. Dankzij zijn immense
lichtsterkte (bijvoorbeeld 25.000lm output bij 5800 K) zorgt de M18 voor adembenemend heldere lichtprojecties, zelfs
op grote afstand. De M18 Profile doet zijn
werk buitengewoon stil, uiterst precies
en volledig flicker-vrij.
Features
• Zoom van 6,5°– 54° (1:8.3)
• CMY-, RGB- en RGBYA-kleurmenging
• Messenmodule (draaibaar met +/- 65°)
met elk 4 bladen blad +/- 30° onafhankelijk draaibaar
• 1 gobowiel met 6 roterende gobo’s
• 1 gobowiel met 8 statische gobo’s
•O
 neindig draaiend animatiewiel voor

een warmtewisselaar gebruikt en in een
warmteleiding gevoerd. Deze warmte
wordt via de leiding naar JB-Lighting
geleid. Alle bedrijfsruimten en het tapwater worden hierdoor verwarmd. Dit
bespaart ongeveer 30.000 liter stookolie
en de daaruit voortvloeiende CO2.
ASSEMBLAGE

De tweede afdeling is de afdeling waar
de printplaten worden gefabriceerd.
De moederplaten worden op basis
van sjabloonplaten geproduceerd. In
een speciale kast staan de gecodeerde

platen opgesteld. Deze platen worden
ingevoerd in een printer van ASML. In
deze printer worden geheel geautomatiseerd de componenten op de printplaten aangebracht. Slechts één persoon
houdt toezicht en controleert de platen.
De grotere componenten worden door
een werknemer handmatig aangebracht.
Na dit bezoek verlaten we het eerste
gebouw en steken we over naar de grote
productiehal, waar de metalen onderdelen worden geproduceerd. Hier vindt
ook de assemblage van de armaturen
plaats. In de hal bij de ingang van dit
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water- en vuureffecten
• 2 traploos instelbare frost-filters
•2
 prisma’s (3-facet circulair en 5-facet
lineair)
• Traploos instelbare high-speed iris
• Optiek met een grote doorsnede
• Ultrastil 28dB(A)
•G
 rafisch display, elektronisch draaibaar
en met batterij-backup
•F
 licker-vrije werking, camera modus:
100 | 120 | 600Hz en 3kHz
• Handig in gebruik door 32kg gewicht
en 4 handgrepen
• De witlicht-kleurtemperatuur is traploos instelbaar van 2.000 tot 20.000K.

T H E AT E R& P O D I A V ER S L AG

Sparx 12
De Sparx 12 Washbeam is zowel
bruikbaar als specifieke effect-unit
én in het tegenlicht dankzij de bediening van individuele pixels en met de
TwinZoom-functie. Daarnaast kun je
‘m inzetten als veelzijdige wash-unit
met een perfect homogene lichtbundel binnen het volledige zoombereik
van 2,2°– 60°. Met 19x40 watt LEDvermogen kan de Sparx 12 probleemloos worden ingezet als vervanging
voor conventionele 2kW-spots in
situaties waarin kleurweergave kritisch is. Tegelijkertijd is hij zeer compact en licht, en kan ook in tv/broadcast-toepassingen worden ingezet dankzij de flicker-vrije cameramodus.
Features:
• Gepatenteerde TwinZoom van 2,2°– 60° (1:27,3)
• Geoptimaliseerd strooilicht, homogene bundels
• Individuele LED-aansturing per pixel
• Sparkle-kanaal voor dynamische effecten
• O verlay meerdere lagen met onafhankelijke patronen
• Geoptimaliseerd kleurmenggedrag
• Hoge resolutie, traploos en kleur-accuraat dimmen van 0 –100%
• Fluisterstil 29 dB(A)
• F licker-vrije werking, cameramodus tot 600 Hz
• Afzonderlijk CTC-kanaal
• Selecteerbare basiskleurtemperatuur

gebouw is een klein museum, waar alle producten van JB-Lighting te zien zijn. In eerste
instantie werden armaturen gemaakt in opdracht van Martin en vanaf 2005 stapte men
al vroeg over naar de led-technologie. Dat
resulteerde in de VaryLED 3*84, de eerste
led-gebaseerde washlight die geschikt was
voor podiumtechniek. Daarvoor was al de
Licon 1 ontwikkeld, een tafel die specifiek
gericht is op de aansturing van bewegend
licht. De VaryLED wordt nog steeds gebruikt in theaters en de onderdelen hiervoor
zijn nog steeds beschikbaar. Dat zegt veel
over de kwaliteit van de producten.
VERANTWOORDELIJK

We vervolgen onze weg door het bedrijf en
komen in een grote hal waar de metalen
delen worden geproduceerd en alle onderdelen worden opgeslagen voordat ze naar
de assemblage gaan. De hal heeft een grote
gang met aan het begin een kantoor waar
de productieleiding zit. De inrichting is zo
dat de bedrijfsleiding te zien is, zodat de
werknemers hen kunnen inroepen ter ondersteuning. Iedere werknemer is verantwoordelijk voor een product. Per product is

1,5 fte aangesteld. Dit omdat veel producten
in 24 uur automatisch worden geproduceerd
en er flexibel gewerkt kan worden. De automatische persen en draaibanken kunnen
achttien uur produceren en op deze wijze is
er altijd een personeelslid aanwezig om te
wisselen.
LAAG GEWICHT

In het eerste deel van de hal zien we het persen van de platen waarop de losse componenten worden geplaatst. De machine die de
aluminium platen verwerkt staat separaat in
een geluidsdichte ruimte. Op één onderdeel
na zijn alle metalen delen van aluminium,
waardoor het gewicht van de armaturen
laag is. Bij het ontwerp van de componenten
streeft men naar de meest efficiënte persing,
tot op de millimeter nauwkeurig. Want één
millimeter winst, betekent dat het armatuur
tien centimeter kleiner wordt. Bij het produceren van de metalen delen wordt veel
water gebruikt om te koelen. Dit water komt
uit tien grote tanks onder de grasvelden
naast het bedrijf, waarin regenwater wordt
opgevangen. Dit water wordt ook gebruikt
voor het doorspoelen van de toiletten.
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Al het metaalafval wordt automatisch opgevangen en de leveranciers recyclen dit.
CIRCULAIR

Wat opvalt zijn de vele containers die buiten
op het terrein staan. Hierin is extra voorraad opgeslagen in verband met mogelijke
problemen t.a.v. levering. Met deze voorraad
is de productie tot november gegarandeerd.
Ook zijn extra flightcases voor de armaturen
ingekocht. Het andere verpakkingsmateriaal (karton) wordt bij de klanten opgehaald
en weer hergebruikt. Dit geeft extra kosten,
maar sluit aan bij de circulaire gedachte
van Jürgen Braungardt. Handboeken bij de
armaturen worden ook beperkt verstrekt,
twee per klant en niet per armatuur. De
motoren en ventilatoren worden niet in huis
geproduceerd. Dit is voorlopig alleen mogelijk in Azië, maar gebeurt op basis van een
eigen ontwerp. Wel is men op zoek naar een
producent in de directe omgeving.
KOELING

Bij het magazijn worden ook de kleurenfilters en gobo’s op een speciale manier bevestigd op de daarvoor bestemde aluminium

T H E AT E R& P O D I A V ER S L AG

tie van alle huidige producten van JB-Lighting
en afsluitend een speciale lichtshow. Na afloop
spreken we met Jörg Zimmermann over het
ontwerpen en realiseren van nieuwe producten. Hij geeft aan dat daarbij eerst gedacht
wordt aan de maat en daarna in welke prijsklasse iets gemaakt gaat worden. Alle experts
gaan er dan intern mee aan de slag en op basis daarvan wordt een prototype gemaakt en
getest. Het ontwikkelteam is stand-by en kan
direct na een test werken aan veranderingen
en verbeteringen. De laatste nieuwe armaturen
zijn de P10, M18 en SparX 12 (zie kaderteksten).
delen. Vooraf worden de kleurenfilters voorzien van een speciale
coating. Als laatste bezoeken we de
assemblage-afdeling waar de armaturen in verschillende fasen in elkaar
worden gezet. Bij de assemblage
maken we kennis met het speciale
koelsysteem van de armaturen. JB
noemt zich ‘kampioen koelen’. De
armaturen, met name de P12 en P18,
munten uit in prestaties bij hoge
temperaturen. Ze slagen er in om
onder extreme omstandigheden de
lichtopbrengst overeind te houden en
weten het geluidsniveau op 29dB(A)

te houden. Braungardt heeft zich een
aantal jaren verdiept in aerodynamica, waardoor hij inzicht kreeg in
luchtstromen en -wervelingen. In de
armaturen zijn de koellichamen geplaatst dwars op de luchtstroom en
boven elkaar gemonteerd, waardoor
ze parallel werken. Dit alles zorgt
voor hogere efficiency en een mindere afmeting, met name in de lengte.
TOT SLOT

Na de rondleiding en een lunch in
een traditionele Gasthof volgt een
middagprogramma met demonstra-
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TERUGREIS

De volgende ochtend vertrekken we vroeg
richting Amsterdam. Tijdens deze rit zijn we
benieuwd naar de ervaringen van onze medereizigers. Zijn de verwachtingen uitgekomen?
Het ontbreekt niet aan enthousiasme. Men is
onder de indruk van de manier waarop de
armaturen worden geproduceerd. Alles wat JBLighting belooft, overtreft de verwachtingen.
Niet alleen het product, maar ook de betrokkenheid van de mensen bij hun product, de
trots op de kwaliteit, de duurzaamheid, de
gastvrijheid en de openheid. En dat proef je
aan alles.
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VideoConcepts

PEITSMAN OPENT ZWOLSE VESTIGING

‘UITBREIDEN OP DE
PEITSMAN-MANIER’
Dat het in de branche de afgelopen jaren niet alleen kommer en kwel is geweest,
blijkt wel uit de ontwikkelingen bij Peitsman. Het bedrijf had voldoende werk om
handen om iedereen binnen boord te kunnen houden en voldoende lef om nieuwe
mensen aan te trekken. Bovendien is begin dit jaar in Zwolle de derde vestiging
van het bedrijf geopend: “Vanaf hier kunnen we ook het noorden van het land
perfect bedienen op de Peitsman-manier”, aldus eigenaar Hans Peitsman en
vestigingsleider Jesper Kassies.

Z

o’n 25 jaar geleden begon Hans Peitsman
zijn bedrijf in licht en geluid op de manier
waarop zoveel mensen in de branche beginnen: vanuit hobbymatige activiteiten. “Door de
jaren heen werden de producties steeds groter en
mooier en is het bedrijf blijven groeien”, vertelt hij.
“We konden steeds meer goede technici aannemen
en groeiden zo uit tot een totaalpartner voor alle
benodigde techniek en advies rondom producties
in licht, geluid, projectie en beeld.” Peitsman is
daarmee een gerenommeerde naam geworden en

is een betrouwbare partner bij business events en
publieksevenementen, maar ook voor vaste installaties en de theaterwereld.
GOEDE ZET

In 2019 opende Peitsman (van oudsher gevestigd in
Rotterdam) met de overname van het bedrijf Production Partners een vestiging in Utrecht. Begin dit
jaar kwam daar een derde vestiging bij, nu in Zwolle.
“Die wens bestond al veel langer”, geeft Peitsman
zelf aan. “Uiteindelijk hebben we in corona-tijd het
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besluit genomen om het inderdaad door
te zetten en we hebben in deze eerste
maanden al kunnen merken dat het een
goede zet is geweest. Sowieso is het ook
fijn dat we iedereen binnen boord hebben
kunnen houden de afgelopen twee jaar.
We zijn bovendien zelfs druk geweest
met het werven van nieuwe mensen, voor
de tijd dat er geen corona meer zou zijn.”
AANSTEKELIJK

Onder de nieuwe mensen zitten o.a.
ook goede voormalig freelancers die in
corona-tijd andere dingen waren gaan
doen, maar bij wie het toch weer begon
te kriebelen. “Ze wilden wel weer gaan
werken in de branche, maar niet meer als
freelancer. Zo hebben wij hen uiteindelijk
kunnen binden”, legt Peitsman uit. Ook
Jesper Kassies (aangesteld als vestigingsleider voor Peitsman in Zwolle) behoort
tot de nieuwe mensen binnen het bedrijf,
al ging het bij hem langs een andere weg:
“Meer dan tien jaar geleden was ik wel in
deze branche actief, maar in de tussentijd
was ik vooral werkzaam in de automotive. Tot ik hoorde over deze vacature in
mijn thuisstad Zwolle en dat maakte me
direct heel enthousiast. Het rommelde de
laatste tijd misschien wel in deze sector,
maar aan Peitsman heb ik niet getwijfeld.
De visie, de manier waarop Hans er in
staat…dat werkt aanstekelijk en wekt vertrouwen. Maar het meest doorslaggevend
was nog wel de wetenschap dat je binnen
een bedrijf terechtkomt dat er sowieso
vertrouwen in heeft en bovendien in de
corona-tijd de ballen had om een nieuwe
vestiging te openen en in nieuwe mensen
te investeren.”

PEITSMAN-MANIER

Voor de vestiging in Zwolle werd bewust
gezocht naar mensen die wel affiniteit
met de branche hebben, maar die zeker
ook buiten de branche gewerkt hebben,
geeft Hans Peitsman aan: “Anders kun
je nog wel eens hebben dat mensen een
bepaalde kokervisie hebben en de dingen
doen op de manier waarop ze het nu eenmaal altijd doen. Dan is het wel lekker
als er iemand met een frisse commerciële blik van buiten komt, die onbevangen
en zonder rugzak vol historie bij klanten
binnen kan lopen.” Zoals gezegd is de
vestiging in Zwolle geopend om het noorden van het land op de Peitsman-manier
te kunnen bedienen. “Kenmerkend daarbij is dat we héél klantgericht zijn”, legt

Jesper Kassies uit. “Dat zegt iedereen
misschien wel, maar ik zie dat het bij
Peitsman op veel vlakken wel echt een
stap verder gaat. Het opbouwen van
relaties voor de lange termijn staat hier
voorop. En met deze nieuwe vestiging
is ook de dekking in één klap nog een
stuk beter geworden. Vanuit hier kunnen we op een servicegerichte manier
ondersteunend zijn voor onze klanten,
dat is het grote speerpunt.”
VOELT GOED

Naast het aantal vestigingen is ook het
verhuurpakket van Peitsman overigens
verder uitgebreid. “Nieuwe investeringen in nieuwe merken, daar komt het
op neer”, vertelt Hans Peitsman. “Als
hoofdmerken hebben we altijd Adamson gehad voor het geluid en Robe
voor het licht, maar nu hebben we
bijvoorbeeld ook geïnvesteerd in armaturen van JB-Lighting. Daar gaan we
binnenkort zelfs nog meer in investeren, vooral omdat het voor de theateren operakant erg interessant is.” Jesper
Kassies hoort het tevreden aan: “Het
voelt allemaal erg goed”, zegt hij. “Ik
zit hier nu twee maanden en omdat ik
er even uit ben geweest is het wel weer
even een leerschool, maar het is vooral
heel leuk. Ze zeggen weleens dat je een
beetje gek moet zijn om in deze branche te kunnen werken, maar ik houd
wel van die gekte.”
Meer informatie: www.peitsman.com
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d&b Soundscape

d&b Soundscape is geluid zoals je het voelt, geluid zoals je het ziet, geluid zoals het bedoeld is om gehoord
te worden.
Aangedreven door de revolutionaire DS100 processor, biedt d&b Soundscape ongeziene creativiteit via
zijn twee softwaremodules En-Scene en En-Space.
En-Scene is een hulpmiddel voor het positioneren van geluidsobjecten. Het geeft toneelscenario’s
nauwkeurig weer, zodat het hele publiek kan horen wat het ziet en vice versa. En-Space creëert en wijzigt
galmsignaturen voor elke ruimte. Intiem of grotesk. Binnen of buiten. Voor iedereen.
d&b Soundscape is een toolkit om een ongeëvenaarde luisterervaring te creëren – natuurlijk, harmonieus,
omhullend en emotioneel boeiend.
Referenties : cultuurcentrum Hasselt, Events Equipment Zevenbergen, Cultuurhuis De Zeepziederij Bree, Production Resources
Group, Internationaal Theater Amsterdam, La Monnaie / De Munt Brussel, B-Lighting Retie, Theater aan het Vrijthof Maastricht,
Boomtown Gent, De Bijloke / Kraakhuis Gent
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PATRONAAT INVESTEERT IN ROBE ESPRITES

‘BETROUWBAARHEID
IS DE SLEUTEL’
In de huisverlichtingsinstallatie van Patronaat in Haarlem
is een plekje ingeruimd voor Robe ESPRITES. De nieuwe
armaturen werden eigenlijk begin 2020 al geleverd, maar met
opeenvolgende Covid-19-lockdowns in de afgelopen twee jaar,
zijn ze nog niet zo lang intensief in gebruik.

L

ichtontwerpers en de eigen huisverlichtingsploeg van het Patronaat - waaronder senior lichttechnicus Frits Barends - zijn dol op de
nieuwe bewegende lichten. Vierentwintig ESPRITES zijn geïnstalleerd in de
grote zaal (capaciteit van 950 bezoekers),
en de andere twaalf in de kleinere ruimte
van de tweede zaal. In totaal gaat het
dus om 36 armaturen, die allemaal een
enorm verschil maken voor de manier
waarop shows nu kunnen worden verlicht. Ze vervangen effectief de eerste Robe-armaturen in huis - 36 x MMX-spots
die in 2012 werden gekocht bij Robe’s Benelux-distributeur Controllux. In de twee
jaar vóór 2020 waren ook al 14 Robe Spiider LED wash beams en 48 x LEDBeam
150’s toegevoegd aan de huisinstallaties,

samen met 26 x ParFect 150s. “Robe is
een enorm populaire en ridervriendelijke
keuze”, legt technisch manager Victor Jas
uit, die in juni 2021 bij het team kwam.
SHOOTOUT

ESPRITES werden gekozen vanwege hun
output en functionaliteit, inclusief de
shutters, wat een ‘groot pluspunt’ was,
merkte hoofd verlichting Robin van der
Plas op. “Het zijn geweldige multifunctionele lampen die voor veel taken kunnen
worden gebruikt.” Voordat Van der Plas
en Barends de verbintenis aangingen,
vergeleken ze ESPRITE met producten
van drie andere merken – onder andere
middels een shootout op de locatie – en
vroegen ze de mening van hun collega’s
en freelancecontacten, van wie sommi-
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gen de shootout bijwoonden. Ze noteerden
hun topkeuzes op papier, samen met de
redenen voor die keuzes. “De ESPRITE
kwam met afstand als beste uit de bus”,
zegt Barends, die al 15 jaar deel uitmaakt
van het technische team en over het algemeen elke inkomende artiest zonder LD
belicht. Hij is blij de ESPRITES in het grid
te hebben. “Betrouwbaarheid is de sleutel”,
verklaart hij, eraan toevoegend dat hij de
intensiteit, kleurmenging en de shutters,
evenals “de snelheid van het armatuur voor
programmering” prettig vindt. Hij geeft
verder aan hoe mooi de kleuren overeenkomen met alle verschillende armaturenreeksen van Robe.
LEGACY

Gast-LD’s maken altijd graag gebruik
van de systemen van Patronaat en omdat
ze zulke hoge productiewaarden in huis
hebben, hoeven artiesten zelden hun
eigen producties in te brengen. Een Road
Hog-console biedt controle in beide zalen.
De kleine zaalverlichtingsinstallatie is
een verkleinde versie van de grote, met
de twaalf ESPRITES plus LEDBeam 150’s
in plaats van Spiiders. Barends hield nog
steeds van de oude MMX-spots voordat ze
werden vervangen en in feite is dit een van
Robe’s ‘legacy’-armaturen, die nog steeds
een eigen fanclub heeft.

Foto Phile Deprez

HET NATIONALE THEATER OVER GELUIDSPRODUCTIES MET SENNHEISER

‘KWALITEIT,
BETROUWBAARHEID
EN GEEN GEDOE’
Het Nationale Theater (HNT) in Den Haag is een van de grootste theaters in Nederland. In de
theaters én onderweg wordt vertrouwd op de Digital 6000 om elk jaar meer dan driehonderd
voorstellingen af te leveren. “We zijn erg tevreden met deze investering.”

H

et Nationale Theater (HNT)
werd in 2017 gecreëerd door een
fusie van het Nationale Toneel
(een theatergezelschap), de Koninklijke
Schouwburg (het koninklijke theater) en
Theater aan het Spui (een stadstheater), en
is een van de meest vooraanstaande theaters van Nederland. Aangezien negentig
procent van de voorstellingen in tourneeproducties wordt omgezet, reist het team
met zijn voorstellingen regelmatig naar
elke grote stad in Nederland. Zo doet het
een kwart van de bijna tweehonderd theaters aan die over het hele land verspreid
liggen. Vorig jaar werd het audio-arsenaal van HNT geüpgraded met een reeks
Sennheiser Digital 6000 draadloze microfoonsystemen met SK 6212 mini-bodypack

zenders, die aan het spectaculaire en gevarieerde programma van het theater een
nieuwe dimensie toevoegen wat betreft de
helderheid van het geluid, het comfort en
de compromisloze betrouwbaarheid van
de transmissie.
TOURAFDELING

Elke HNT-productie start in het thuistheater van de organisatie in Den Haag en gaat
dan voor zeven à negen weken op tournee
door heel Nederland. Daarbij worden
dertig verschillende steden bezocht voor
de ploeg terugkeert naar Den Haag en het
entertainmentstokje doorgeeft aan de volgende voorstelling. Ivo Pas (Senior Sound
Engineer) en zijn collega Robbert Weinen
(eveneens geluidstechnicus) kwamen alle-
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bei in 2014 bij HNT en werken sindsdien
in de tourafdeling. Daar verzorgen ze de
voorstellingen en repetities, en werken ze
nauw samen met de verantwoordelijke
geluidsontwerpers. “We hebben een ploeg
van vijf geluidstechnici die meer dan driehonderd producties van ons verzorgen,
dus we zien elkaar zelden live aangezien
we permanent onderweg zijn met de cast”,
grapt Weinen.
DOL OP

Hoewel de eigen PA-systemen van de
theaters worden gebruikt, reist het
grootste deel van de uitrusting mee met
het HNT-gezelschap, inclusief high-end
draadloze apparatuur die twintig Digital
6000-kanalen omvat, aangevuld met SK

T H E AT E R& P O D I A I N T ERV I E W

duren. Dat is gewoonweg verbluffend en
bespaart ons echt veel tijd en gedoe.”
STRESSVRIJE ERVARING

6212 mini-bodypack zenders. De
Koninklijke Schouwburg en Theater
aan het Spui gebruiken ook allebei
de Digital 6000-reeks. Ze bezitten vijf
ontvangers met een combinatie van
acht SKM 6000-handhelds en acht SK
6000-beltpacks, evenals vier ontvangers met een combinatie van respectievelijk zes SKM 6000-handhelds en
zes SK 6212-beltpacks. “De acteurs zijn
dol op de SK 6212,” vertelt Weinen. “De
vorige SK 5212-zender was al vrij klein,
maar iedereen noemt die nu ‘de grote’.
Acteurs bewegen zich voortdurend
over het podium en je kon de oude
bodypacks verstopt zien zitten in hun
strakke outfits. Met de SK 6212 is dit
probleem nu opgelost.” Pas valt hem
bij: “Tegenwoordig kunnen sommige
van onze shows tot vijf uur duren, of
zelfs meer, met twee pauzes tussen de
bedrijven voor het publiek. We noemen
ze ‘marathonvoorstellingen’. We starten
met het gebruik van de SK 6212 voor
repetities ‘s morgens en gebruiken
dan dezelfde batterij voor de voorstelling, die tot wel 11 uur ’s avonds kan

Een langere batterijduur betekent ook
extra comfort voor de cast, aangezien ze
de hele dag kan doorkomen zonder dat ze
zich zorgen moet maken dat bijvoorbeeld
kleren en pruiken weer in orde moeten
worden gebracht na een batterijwissel
in de zenders. Bovendien helpt het feit
dat frequenties met de Digital 6000 heel
dicht op elkaar kunnen worden gepakt
het HNT-team om op elke locatie een
compromisloze transmissie te realiseren, ondanks een spectrum dat steeds
smaller wordt. De Digital 6000 genereert
geen intermodulatieproducten, dus de
transmissiefrequenties kunnen gewoon
ingesteld worden op 400 kHz-intervallen
– of op 200 kHz, als de Link Densitymodus wordt gebruikt, wat nog niet
nodig is geweest. “De meeste theaters
op een tournee hebben twee of drie
auditoria, dus we hebben vaak een groot
aantal draadloze bodypacks van verschillende voorstellingen in hetzelfde gebouw
‘on air’. Zelfs in de meest overbelaste
RF-omgevingen biedt de Digital 6000 een
stressvrije ervaring dankzij zijn intelligente algoritmes die het systeem toelaten
om het signaal nog steeds perfect over
te brengen, daar waar andere digitale
systemen het misschien moeilijk zouden
krijgen.”
VERSE CONTENT

Toen de pandemie toesloeg, zag het HNTteam zich verplicht om nieuwe creatieve

4 5 AV- E N T E R TA I N M E N T. N L

manieren te vinden om zijn voorstellingen aan te bieden, bijvoorbeeld door
gebruik te maken van livestreamtechnologieën en door podcasts te maken. Toen
vorig jaar het oude ‘normaal’ in zekere
mate terugkeerde, schakelde HNT over
op dubbele snelheid en leverde het elke
dag nieuwe voorstellingen af, waaronder
Trojan Wars, Tori, Hebriana en Yerma.
“Vanaf de start van de repetities tot het
einde van de tournee hebben we een
maximum tijdspanne van vijf maanden”,
zegt Weinen. “In tegenstelling tot bij
sommige andere theaters loopt dezelfde
show bij ons geen jaren. Dat is iets wat
ons onderscheidt van internationale
theatergroepen en het maakt ons uniek
in ons aanbod. We leveren voortdurend
verse content, wat zowel spannend als
angstaanjagend is: met elke voorstelling
moeten we alle elementen voor honderd
procent kunnen leveren en er is geen
ruimte voor fouten, aangezien de voorstelling dan verder trekt naar een andere
locatie en daar maar een paar dagen blijft
voor ze doorgaat op een andere plek.”
“Met dit in gedachten zijn de kwaliteit
en betrouwbaarheid van onze uitrusting
van het allergrootste belang”, besluit Pas.
“We zijn erg tevreden met onze investering in de Digital 6000. Die neemt al het
gedoe weg en zorgt dat wij – de technische crew – en de cast ons volledig kunnen focussen op het belangrijkste deel
van onze job: een fantastische voorstelling afleveren!”
Foto’s met dank aan Het Nationale Theater
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BEURS

PROLIGHT +
SOUND 2022
De laatste editie van Prolight + Sound was in 2019, maar het wachten was de
moeite waard. Van 26 t/m 29 april was het in de Frankfurter Messe ouderwets
kennismaken met nieuwe producten en bijpraten met oude bekenden.

ROBE

Eén van de smaakmakers op de Franfurtse beursvloer is van oudsher Robe, dat uiteraard ook nu weer
van de partij was. Zelfs de Robe Live Show was terug
van weggeweest. Op de stand van het Tsjechische
bedrijf werden vijf gloednieuwe producten getoond:
de PAINTE, TetraX, iBeam 250, Spikie+ en de Anolis
Calumma. Daarnaast was het (na de digitale lancering vorig jaar) ook een eerste fysieke kennismaking
met de FORTE, CUETE, LEDBeam 350, T2 en T11.
De PAINTE is een compacte en stille moving light
die een hoogwaardige profieloplossing biedt voor situaties met korte tot middellange projectieafstanden

in theater-, televisie-, installatie-, live- of zakelijke
omgevingen. Het indrukwekkende armatuurvermogen van 12.000 lumen heeft een sprankelend, helder
wit licht, met grenzeloze kleuren via het geavanceerde CMY-kleurmengsysteem. De PAINTE beschikt
over een TE 310W HP witte LED-engine van Robe’s
baanbrekende TRANSFERABLE ENGINE-technologiereeks, een gemotoriseerde 8°-48° zoom die ideaal
is voor een breed scala aan toepassingen met korte
tot middellange projectieafstand en veel meer.
De iBEAM 250 is ideaal voor festivals, concerten,
theaters en outdoor events, zelfs in onvoorspelbare

4 6 AV- E N T E R TA I N M E N T. N L

T H E AT E R& P O D I A B EU R S

heeft een speciaal ontworpen 110 mm
frontlens en een snel bewegende zoom
die stralen produceert van een superstrakke 4 graden tot een zachte en brede
28 graden wash. De unieke Beam Effects Engine transformeert de output in
drie doordringende stralen van smalle
bundels, terwijl continue pan- en tiltbewegingen een extra laag dynamiek
toevoegen. Kleurbeheer omvat CMY- of
RGBW-mengmodi. Klein en compact,
met een gewicht van slechts 7,3 kg.

weersomstandigheden. Het is de nieuwste telg in de constant groeiende (IP65gecertificeerde) iSeries van Robe. Het
biedt alle favoriete wash-beam eigenschappen (snelheid, kleur, zoombereik)
in een pakketje dat ook het werk buitenshuis prima aankan.
De TetraX is ontwikkeld na het enorme
succes van de Tetra en Tetra2 producten.
Toegevoegd aan de TetraX is een dynamische panbeweging met continue rotatie met extreem hoge snelheid, waardoor
de sweep-effectmogelijkheden drastisch
worden vergroot. Elk van de negen gelijkmatig verdeelde pixels genereert een
ultrastrakke 4°-straal. De gehomogeniseerde stralen en vloeiende 11:1 gemotoriseerde zoom zorgen voor ultravloeiende washes tot 45°.
De Spikie+ genereert met behoud van
het snel bewegende, compacte ontwerp
van het origineel 25% meer lumen uit zijn
enkele 60W RGBW-bron. Het armatuur

Tot slot de Anolis Calumma. De Calumma-serie is ontworpen als een nieuwe
reeks industriestandaarden om het
succes van de Anolis ArcSource-familie voort te zetten. De Floodlights zijn
krachtig en efficiënt om een geweldige
lichtopbrengst te bieden voor vele toepassingen. Calumma-armaturen hebben
de juiste duurzaamheid voor ruwe buitenomgevingen en hebben een prachtig
ontwerp als aanvulling op binnentoepassingen.
ELATION

Ook bij Elation was enorm veel nieuws
te zien. De Proteus Excalibur bijvoorbeeld, een krachtige IP65 beam moving
head met long life lamp en de helderste
IP65 full-featured beam fixture die ooit
is gemaakt. Met een supersmalle straal
van 0,8°, extreem vermogen en een groot
diafragma aan de voorkant, kan hij zelfs
concurreren met Xenon-zoeklichten.

1200W 6.500K witte LED-engine werkt
met CMY-kleurmenging, variabele CTO
en 6-posities kleurenwiel, terwijl een
compleet FX-systeem roterende gobo’s,
animatie, iris en frost bevat. Een optionele indexeerbare framemodule is ook
beschikbaar. Met een zoombereik van
4° tot 45° en een indrukwekkende 220
mm (8,7 inch) frontlens snijdt de Proteus Brutus door op grote afstanden.
De Proteus Rayzor Blade is een nieuk
IP65 linear effect dat mid-air beams en
zelfs washes levert tot 12.500 lumen.
Verkrijgbaar met 6 of 12 onafhankelijk
aangestuurde 60W RGBW LED’s, stroboscooplijnen met hoge intensiteit en
SparkLED FX.
Tot slot de Fuze MAX: beschikbaar als
Spot en Profile variant. Het is een 21.000
lumen full-spectrum LED moving head
met RGBMA LED-engine en is ideaal
voor precisieverlichtingstoepassingen
waarbij een breder chromatisch spectrum (inclusief dynamische wittinten),
volledige functieset en uitstekende
kwaliteit vereist zijn.

De Proteus Brutus is een krachtige LEDwash-armatuur van 70.000 lumen met
IP65-classificatie, ontworpen voor krachtige beams en washes met hoge intensiteit in elke omgeving. Een zeer efficiënte

P ROT E U S E XCA L I BU R ™
THE BRIGHTEST IP65 FULL-FEATURED BEAM FIXTURE EVER CREATED

Color version
C/100 M/50 Y/50 K/50
C/98 M/88 Y/22 K/18
C/0 M/0 Y/0 K/0

P ROT E US
EXCA L I BUR ™
THE BRIGHTEST IP65 FULL-FEATURED
BEAM FIXTURE EVER CREATED
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Grayscale version
C/50 M/50 Y/50 K/100
C/0 M/0 Y/0 K/0

www.elationlighting.eu
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TAIT

Tait onthulde in Frankfurt drie aanpasbare lieren: ideaal voor theatrale bewegingen
en met de vereiste SIL3-geclassificeerde
veiligheidsvoorzieningen die nu verplicht
zijn voor het vliegen van artiesten. Het
team introduceerde ook nieuwe aandrijvingen die zijn geoptimaliseerd voor
installatievereisten en die een indrukwekkende krachtpatser bieden voor nauwkeurige positieregeling. Bezoekers van de
stand konden ook ervaren wat de mogelijkheden zijn met TAIT’s nieuwste automatiseringsconsole, epiQ, om te begrijpen
waarom dit het favoriete controleplatform
is geworden voor veel theaters.

gebruik te maken van de nieuwste LEDtechnologie met RGBW kleuren in combinatie met geavanceerde lenzen zijn de
StarColor Flood Lights in staat om voor
elke gelegenheid de juiste sfeer te creëren.
Geschikt voor een breed scala aan toepassingen; van het verlichten van een grote
zaal of gebouw tot het verlichten van een
podium voor live optredens.
Deze serie outdoor Wash Lights wordt
binnenkort ook uitgebreid met een tweetal krachtige architectonische LED-projectoren, namelijk de StarColor540 en de
StarColor540Zoom, Beide voorzien van
16x15W RGBW LEDs.

Tot slot was ook het beproefde Kinesys
Apex-hijssysteem te zien, evenals de Kinesys Vector console en de Kinesys Librareeks van veiligheidshulpmiddelen voor
belastingbewaking, die ervoor zorgen dat
alle statische en dynamische belastingen
continu en nauwkeurig in realtime worden gemeten.
TRONIOS

Ook Tronios introduceerde nieuwe producten in Frankfurt, waaronder de wash
effecten StarColor72 LED Flood Light (9x
8W IP65 RGBW) en StarColor128 LED
Flood Light (16x 8W IP65 RGBW). Dit zijn
convectie gekoelde Flood Light armaturen
met een IP65 classificatie, beide voorzien
van high power 8W 4-in-1 LEDs (RGBW).
De StarColor LED Flood Lights zijn gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium in combinatie met gehard glas. Ze
zijn IP65 waterdicht, duurzaam en gewapend tegen vorst. Deze armaturen kunnen
gebruikt worden bij temperaturen tussen
-20 en +40 graden Celsius en zijn bestand
tegen barre weersomstandigheden. Door
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SIXTY82

SIXTY82 lanceerde naar eigen zeggen de
grootste truss-innovatie van het afgelopen decennium: ALPHA82. Groener,
minder voorraad nodig, flexibeler door
uitwisselbare componenten, wat allemaal
leidt tot een betere ROI. ALPHA82 is een
gloednieuw gepatenteerd truss-concept
dat je kunt configureren voor de taak die
je te wachten staat. Op maat gemaakte
ALPHA-connectoren kunnen worden

T H E AT E R& P O D I A B EU R S

aangesloten op vakkundig ontworpen
ALPHA laddertrussen (maten 52 en 101)
om een 3D truss te vormen met dezelfde
sterkte als standaard trussen met dezelfde dimensies. De ALPHA-connector
bevat M12-slots aan alle vier de zijden,
zodat je accessoires kunt aansluiten
zoals hijsogen, klemmen, beugels, gordijnrails, trolleybalken, beugels en/of
machines. Het ALPHA truss-systeem
verlaagt de initiële transportkosten tot
75%!
Ook de Arena Frame was te zien. Dit
nieuwe podiumconcept is ontworpen
voor locaties die de voordelen waarde-

ren van een snel en eenvoudig te bouwen
podiumsysteem. Door het eenvoudige
ontwerp kunnen in een oogwenk grote
podia worden gebouwd. Met een bemanning van vier personen en een heftruck
kan een podium van 200 vierkante meter
in 90 minuten worden gebouwd. Doordat
de frames opvouwbaar zijn, heeft het systeem een zeer kleine opbergruimte. De
mogelijkheid om het podium en de rig tegelijkertijd te bouwen, vermindert de tijd
die nodig is om een podiumset te bouwen
aanzienlijk en vermijdt kritisch werk op
twee niveaus. Het Arena framesysteem
maakt het mogelijk om elk tweede frame
weg te laten en zo gangen onder het podium in beide richtingen te creëren zonder
het draagvermogen te verliezen.

Voor vlonders worden standaard 2x1m
elementen gebruikt. Het systeem is uitgerust met robuuste zwenkwielen en heeft
een intern hefboomsysteem waardoor
de wielen kunnen worden ontlast, zodra
het podium op zijn plaats staat en op zijn
vijzels rust. Accessoires zoals trappen,
leuningen en transportdolly’s zijn ook
beschikbaar.
HIGHLITE INTERNATIONAL

Onder de vlag van Hightlite International
was nieuws van veel merken te zien op
de beursvloer. De Showtec QubiQ series
bijvoorbeeld. De serie rookmachines biedt
een zeer betrouwbare en veilige lijn van
apparatuur voor het genereren van mist.
Met een dubbele temperatuurbeveiliging
en een vloeistofniveaudetector behoren
ze tot de veiligste rookmachines op de
markt. Ze zijn een uitstekende partner
voor podia en feesten. Naast hun unieke
ontwerp bieden ze real-time temperatuurmonitoring van hun verwarmingselement
(weergegeven op het display in % van
de normale bedrijfstemperatuur). Hierdoor kunt u de output aanpassen tot een
niveau waarbij de vloeistoftoevoer niet
wordt afgesloten om het element opnieuw
te laten opwarmen. Op die manier zijn de
machines in staat om een ononderbroken
output te produceren. Elke QubiQ rookmachine kan handmatig, via DMX, of via
de bijgeleverde afstandsbediening met
timeropties worden bestuurd.
Daarnaast was er de Showtec Eventlite
Table RGBW, een sfeerverhogende RGBW
Accu LED-Lamp met een accu levensduur
van maar liefst 12 uur. Hij is uitermate
geschikt om een tafel of bar uit te lichten
terwijl de stijlvolle kap voorkomt dat je
gasten verblind raken door de lichtstraal.
Je kunt er een perfecte sfeer mee creëren

4 9 AV- E N T E R TA I N M E N T. N L

T H E AT E R& P O D I A B EU R S

dankzij aanwezige RGB-technologie. Ook
bezit hij een touch dimmer functie waarmee gasten zelf gemakkelijk de juiste lichtintensiteit kunnen regelen. De EventLITE
Table-RGBW komt het meest tot zijn recht
op evenementen, activiteitenlocaties en in
de horeca. De EventLITE Table-RGBW is
verkrijgbaar in een zwarte, witte en bronze
uitvoering. Voor iedere uitvoering kun je
daarnaast kiezen voor een passende 50 cm
verlengbuis. Dankzij zijn universele M8

schroefdraad montage kun je ook kiezen
je eigen unieke afstandspaal. De voet
heeft drie magneten, waardoor hij een
sterke grip heeft op metaal. Je kunt ervoor
kiezen om een optionele 30 cm base plate
onder de tafelbekleding te leggen indien
extra grip gewenst is. Het bedienen van
de RGBW-technologie kan eenvoudig via
je mobiele telefoon, optionele IR afstandsbediening, Art-Net of sACN. Je kunt hem
daarmee gebruiken als vorm van commu-
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nicatie. Zo kun je bijvoorbeeld communiceren dat een bestelling kan worden afgehaald
door de kleur van de lamp aan te passen.
Dit kan de klantervaring verbeteren.
Van DAP was de DAP PSS-106 Battery Speaker te zien. De DAP PSS-106 Accu Luidspreker met Draadloze Ontvanger is een
veelzijdige mobiele audio-oplossing met een
goedklinkende 6.5” woofer en 1” tweeter.
Door zijn ontwerp kan hij worden gebruik
als vloermonitor, Back Tilt en zelfs als PA
met een 35 mm statiefbevestiging en instelbare monitorstatus aan de onderkant van de
kast. Op de PSS-106 kunnen twee microfoons en een audiobron worden aangesloten.
Hij is uitgerust met een lichtgewicht 2-kanaals Class-D versterker. Daarnaast bezit hij
een USB/SD-MP3-speler en heeft hij diverse
aansluitmogelijkheden, zoals Bluetooth,
XLR en (mini)jack. Een ingebouwde ontvanger en meegeleverde draadloze handmicrofoon maken de installatie compleet. De accu
gaat op vol vermogen tot 5 uur lang mee en
je hebt hem in 5 uur volledig opgeladen. Dit
maakt het een betrouwbare mobiele oplossing in tal van toepassingen. De PSS-106 is
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keer verspreidt, waarbij altijd een gelijkmatige frost over de hele bundel wordt
behouden.

tevens beschikbaar zónder draadloze
handmicrofoon en ingebouwde microfoonontvanger.
Uiteraard was in Frankfurt ook de hele
Infinity Chimp-familie te zien, inclusief
Peanut Box, Sidekick, Dongle for OnPC
en Banana Wing.
VARI-LITE

De VL1600 Profile was een van de nieuwelingen bij Vari-Lite. Een geavanceerde moving head die is ontworpen voor
theatrale verlichtingstoepassingen. De
armatuur brengt een afstembare witte
bron met hoge CRI en hetzelfde CMYkleurmengsysteem als het VL2600-PROFIEL, samen met een functieset die is
gericht op theaterproducties, tv-studio’s
en -producties, operahuizen, muziekzalen en centra voor uitvoerende kunsten.
Een van de belangrijkste kenmerken van
het VL1600 PROFILE is het Vari*frost
instelbare frost systeem. Vari*frost biedt
ontwerpers een echt naadloos gegradueerde frost die het hele diafragma in één

De VL1600 biedt ook verschillende
andere functies die creatieve mogelijkheden openen voor ontwerpers
van theaterverlichting. Het exclusieve
VL*FX-wiel, dat voor het eerst te zien
was op de populaire VL10 BEAMWASH, is geüpdatet op de VL1600 met
animaties die zijn ontworpen om natuurlijke lichteffecten zoals vuur, water
en aardetinten na te bootsen. Om het
opstarten te vereenvoudigen en beweging tot een minimum te beperken,
kalibreert het gepatenteerde V*Track
Calibration-systeem pan en tilt op het
armatuur in minder tijd en met minder
kans op schade aan het rig of hangende
scenery.
De VL1600 PROFILE is een mooie aanvulling op de VL2600-serie. Het colormatched mengsysteem zorgt ervoor dat
ontwerpers beide armaturen samen kunnen gebruiken, met de VL2600 PROFILE
als het werkpaard en de VL1600 als de
fijne verfkwast, met de precisie en het
detail die je nodig hebt voor key- en effectverlichting.
PRO.FX

Pro.FX toonde in Frankfurt onder andere
de eco-vriendelijke Pro.FX Smoke shot.
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Daarmee hoef je geen CO2-flessen meer
naar je evenement te slepen, maar creëer
je toch een CO2-effect met hetzelfde geluid en dezelfde output. Zonder CO2 te
hoeven gebruiken dus. De milieuvriendelijke Smoke Shot wordt geleverd als
een complete flightcase: vier units Pro.
FX Smoke Shot en vier slangen van tien
meter, die je makkelijk kan opbergen in
de flightcase.
Daarnaast werd ook de Pro.FX 5-Way
getoond: de meest compact 5-Way Flame
ter wereld, helemaal ontwikkeld door
het eigen Pro.FX R&D team. Snel te koppelen, regenbestendig en met een kleine
nozzle goed voor zes meter verticale
vlammen. Met een normale nozzle kom
je zelfs tot tien meter.
RIEDEL

Interessant productnieuws bij Riedel
betreft het ESP-1216HL expansion panel
voor de 1200 SmartPanel serie. Bouwende op de techniek. Voortbouwend op
de technologie die de SmartPanel-appgestuurde userinterfaces van Riedel aandrijft, beschikt het nieuwe 16-key Expansion SmartPanel over meerdere full-color
multi-touchscreen-displays, innovatieve
hybride schakelaars, de mogelijkheid om
apps te gebruiken voor multifunctionaliteit en om gemakkelijk aan te passen
aan de verschillende workflows die tegenwoordig worden gebruikt. Het is de
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perfecte aanvulling op de RSP-1216HL
en RSP-1232HL SmartPanels wanneer
aanvullende fysieke knoppen nodig zijn.
Aangesloten op een 1200 Series SmartPanel, voegt elke ESP-1216HL 16 hybride
schakelaars en twee touch-kleurendisplays toe, waardoor tot 96 extra toetsen
kunnen worden ingesteld (wanneer in
totaal zes uitbreidingspanelen zijn aangesloten).
De 1200 SmartPanel-serie laat je werken
zoals je altijd hebt gedaan, terwijl hij
geheel nieuwe workflow-mogelijkheden
opent. Het SmartPanel-concept ontkoppelt de mogelijkheden van het paneel
van de hardware en verandert het in een
generiek apparaat waarop klanten verschillende apps kunnen installeren om
verschillende mogelijkheden te activeren. Met een Riedel SmartPanel krijg je
niet alleen waartoe het paneel nu in staat
is, maar ook waartoe het in de toekomst
in staat zal zijn.
Momenteel zijn twee apps beschikbaar, een derde komt later dit jaar. Met
de nieuwe Control Panel App kunnen
control-, bewakings- en automatiseringssystemen van derden worden aangepast aan de gebruiksvriendelijke en zeer
intuïtieve gebruikersinterface van het
SmartPanel. Met de aankomende Audio
Monitoring-app kunnen gebruikers hun

audiokwaliteit bijhouden terwijl ze een
productie beheren via de Intercom-app,
waardoor ze tot 16 stereo AES67-kanalen kunnen monitoren van in totaal 256
kanalen.

veiligheid in de entertainmentindustrie.
De motoren zijn verkrijgbaar als D8+ takels in capaciteiten van 250kg, 500kg en
1000kg, met zowel directe als laagspanningsregeling.

NEXT STAGELIFT

De NEXT StageLIFT-takels zijn ontworpen en gefabriceerd door het Duitse Yale
en hebben een robuuste body met duurzame afdekkingen voor zeer ruw gebruik en uitdagend transport. De takels
zijn licht en compact en bieden ergonomische draaggrepen voor optimaal gebruiksgemak. Alle takels zijn eenvoudig
te onderhouden, modulair ontworpen
apparaten. Alle kritische onderdelen, zoals de kettinggeleider en het lastwiel, het
elektronische bord, de rem en de motor,
zijn gemakkelijk toegankelijk met standaard gereedschap.

In Frankfurt lanceerde NEXT een
nieuwe serie takels: de StageLIFT serie.
Deze serie is ontworpen om te voldoen
aan de hogere verwachtingen voor meer

Alle componenten van de takels zijn
door middel van een slipkoppeling goed
beveiligd tegen overbelasting. De takels
worden geleverd met een stalen kettinggeleidingsplaat om een storingsvrije

kettinginvoer te garanderen. Een zwarte
ketting is standaard en te bestellen in
verschillende lengtes van 12 tot 24 meter.
In standaardafwerking hebben de motoren de classificatie D8+ in overeenstemming met SQ P2 (2018). Ze kunnen echter
worden geleverd als conventionele D8takels met enkele rem.
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DYNAMIEK QUA SHOW ÉN LICHT

WINTER- EN PAASREVUE
MADE IN BELGIUM
‘Iedereen heeft de ambitie om op een bepaald moment in het leven een nar te
worden’. De beroemde Belgische tv-ster Ingeborg Sergeant haalde dit citaat
van Ben Jonson aan toen ze online aankondigde dat ze Winterrevue Made
in Belgium zou presenteren in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Ondanks
de Britse afkomst van de goede dokter, geven zijn woorden de zorgeloze,
gelukkige geest weer die deze viering van Belgische creativiteit kenmerkte.
Onlangs keerde het evenement terug als Paasrevue.

I

n de literatuur van de show omschreven als ‘een
klein land met geweldige mensen’, vormt België of beter gezegd zijn levendige creatieve scene - de
kern van dit door Stany Crets geregisseerde evenement, met een scala aan uitvoeringen van komische
sketches en folkliederen tot oogverblindende ensemble- en orkestuitvoeringen onder leiding van Eric Melaerts.
DYNAMISCH

Om de feelgood-sfeer van de show te versterken en
tegelijkertijd elke uitvoering te accentueren om de
impact te vergroten, was een dynamisch lichtontwerp
van The Creative Factory (TCF) met 56 CHAUVET
Professional LED-armaturen, geleverd door Bas Sound

Engineer, via Studio Haifax. “Van begin af aan vonden
we het allemaal enorm belangrijk dat we bij deze productie alleen LED-armaturen gebruiken”, zegt David
Smeets, algemeen directeur van TCF. “De ‘revue’ is
een dynamische show, die ons oproept om ‘Rock and
Roll’ en ‘Theater’ lichtontwerp-concepten te combineren. We hadden dus de flexibiliteit van LED-armaturen
nodig, maar hadden ook behoefte aan hoge output
en een acceptabele CRI. Dit leidde tot de keuze voor
Chauvet.”
Smeets en het TCF-team plaatsten twintig Maverick
MK3 Wash-armaturen op upstage truss en side booms.
Vanuit deze posities zorgden de krachtige RGBW-units
voor achter- en zijverlichting. Het ontwerpteam hing
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ook vier Maverick MK2 Washes aan
een bovenliggende truss en vertrouwde
daarop voor specials en neerwaartse
verlichting. Een verzameling van tien
STRIKE P38-armaturen werd boven het
podium gevlogen en werd gebruikt als
blinders en publieksverlichting.
HELDER EN GEDURFD

Een sleutelrol bij het creëren van
energieke looks op het podium was
er voor de 22 Maverick MK3 Profile
CX-armaturen in het rig. De 820W
LED-movers, gerangschikt rond de
grote videowall van de set, vervulden
meerdere rollen in het ontwerp. Eén rol
bestond uit het dienen als onberispelijke
key lights en luchteffecten. Smeets vertrouwde ook op de armaturen om het
podium een gevoel van textuur te geven
met goed gedefinieerde gobo-patronen.
Met een output van meer dan 41.000
lumen was de Maverick MK3 Profile CX
helder en uitgesproken genoeg om een
tegengewicht te bieden aan de videowall, waardoor een welkom gevoel van
evenwicht werd gecreëerd voor zowel
het live publiek als op video-opnames.
“Het is belangrijk als ontwerper om
het armatuur in al zijn glorie te gebruiken”, aldus Smeets. “De output van
de profielen in combinatie met hun
gobo’s en verzadigde kleuren stelt ons
in staat om een show te upgraden en er
een aantal geweldige effecten aan toe
te voegen. Voor mij is de MK3 Profile
geweldig als het gaat om output,
snelheid en CRI. De combinatie voor
gebruik in front- en tegenlicht geeft
ons veel mogelijkheden.”

DIEPTE

Het podium in Theater Elckerlyc is
erg klein. Soms stonden er vijftien
of meer acteurs op, allemaal voor de
grote videowall. Dit maakte het voor
Smeets van cruciaal belang om diepte te

creëren en tegelijkertijd de acteurs tegen
deze achtergrond te definiëren. “Omdat er
een enorme LED-wall op de achtergrond
is, hadden we vanuit dat oogpunt genoeg
kleurgradatie”, zei hij. “Met wit licht van
onze spots konden we de acteurs uit de
achtergrond tillen.”
PAASREVUE

Door deze uitdagingen aan te gaan,
droeg Smeets bij aan het succes van
Winterrevue, dat van afgelopen winter tot
in het voorjaar liep. In april maakte dat
een naamsverandering naar Paasrevue
noodzakelijk. Dat maakte geen verschil
voor het vrolijke effect van de hilarische
show op het publiek. Immers, “een roos
met een andere naam zou net zo zoet ruiken.” Het was natuurlijk niet Ben Jonson
die dat zei, maar een andere Engelsman,
William Shakespeare. En wat een waarheid is bij rozen, geldt zeker voor komedie.
Winterrevue of Paasrevue ... de lach weerklonk net zo vaak.
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Adamson S7
€40,00
HUURPRIJS PER DAG

TOP LUIDSPREKER

- Compacte line-array luidspreker
- 2x 7” + 1x 1.4”driver
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- 15 kg
- 138 dB peak SPL
- 80 Hz - 18 kHz
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- 2000 watt
- 31 kg
- 133 dB peak SPL
- 35 Hz - 100 Hz
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HUURPRIJS PER DAG

TOP LUIDSPREKER

- 2-weg Point Source
- 2x 7” + 1x 1.4”driver
- 70° (H) x 40° (V)
- 17 kg
- 136 dB peak SPL
- 80 Hz - 18 kHz
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PIXELBEAM KIEST AYRTON
Het Belgische bedrijf Pixelbeam is de nieuwe verlichtingsverhuurdivisie van het gerenommeerde LED-scherm dry rental
bedrijf Pixelscreen. Eigenaar Frank Verstraeten stelt dat hij verheugd is om zijn aanbod aan al zijn klanten uit te breiden met
LED-verlichtingsoplossingen van Ayrton. Tijdens gesprekken
met veel van zijn klanten in heel Europa in de afgelopen twee jaar,

HELUKABEL INTRODUCEERT
HELUPOWER AQUATIC-750-BLU

vroeg hij hen hoe hij nog waardevoller voor hen zou kunnen wor-

HELUKABEL brengt speciale kabels met DVGW-

den. Het werd duidelijk dat de meesten van hen betrouwbare en

goedkeuring (Duitse Vereniging voor Gas en Water) voor

goede IP65-armaturen nodig hadden, ideale producten waar ze

permanent gebruik in water op de markt. Ze zijn bijvoor-

regelmatig in grote hoeveelheden naar zoeken. Verder hoorde hij

beeld geschikt voor watershows bij evenementen. Met

van de productiebedrijven waarmee hij sprak, dat ze steeds meer

HELUPOWER AQUATIC-750-BLUE biedt HELUKABEL nu

verzoeken krijgen om armaturen met een hoog rendement. Bij

een kabel op voorraad aan die bestand is tegen drink-,

het onderzoeken van de markt om te zien welke merken een reeks

zee- en zoutwater volgens DVGW-standaard W 270.

armaturen aanbieden die in aanmerking komen, nam hij contact

De kabel is ook 100 procent bestand tegen vochtdiffu-

op met FACE. De potentiële match met Ayrton was duidelijk, maar

sie en kan daarom worden gebruikt tot een diepte van

forse investeringen vergen diepgaande tests. Tijdens de Ayrton-

600 meter en kan worden blootgesteld aan een externe

demodagen bij FACE had Verstraeten de kans om de uitzonder-

druk van 60 bar. De mechanisch robuuste blauwe

lijke optica te ervaren, evanals de veelzijdige lampen die Ayrton

mantel is gemaakt van een vernet PVC-elastomeer. De

heeft weten te ontwikkelen. Bovendien sprong de hoogwaardige

kabel is goedgekeurd voor een nominale spanning van

bouwkwaliteit er direct uit. Pixelbeam zal zich concentreren op

450/750 Volt. Toepassingsgebieden zijn onder meer de

een enkel merkaanbod met Ayrton-armaturen en zich richten

voedings- en biotechindustrie, waterrecycling/-reini-

op productie- en verhuurbedrijven. Als drye hire bedrijf heeft

ging of afvalwaterzuiveringsinstallaties, aquafarms en

Pixelbeam geen ambities om producties te doen of lichtopstel-

recreatieparken. De veerkrachtige kabel is bestand tegen

lingen te bouwen. Tegelijkertijd zal het bedrijf ontwerpers helpen

chloorniveaus tot 0,6 mg/l en zeewater met een zoutge-

door hen het 800 m² grote demo- en trainingscentrum te laten

halte tot 3,5 procent. Dit betekent dat het geschikt is voor

bezoeken dat bekend staat als ‘The Bunker’, om hun visuele crea-

gebruik in verschillende soorten water, wat het aantal

ties te ervaren, te testen of voor te bereiden. De huurvoorraad zal

verschillende benodigde kabels vermindert en dus de

bestaan uit Perseo Beams, Domino LT’s, gloednieuwe Zonda 9

opslag vereenvoudigt. Kabeldoorsneden variëren van 1

FX-modellen en nog te onthullen krachtige compacte armaturen

tot 2,5 mm2. In vaste installaties kan deze kabel worden

met een lange projectieafstand. Iedereen met vragen kan terecht

gebruikt bij omgevingstemperaturen van -40 tot +80

op www.pixelbeam.eu. Vul het aanvraagformulier in om direct

graden Celsius. Bij plaatsing in de open lucht moeten

offertes en inzicht in de beschikbaarheid te krijgen. Pixelbeam

omgevingstemperaturen in het bereik van -25 tot +50

gebruikt kunstmatige intelligentie om elke aanvraag 24/7 direct

graden Celsius worden aangehouden. De maximale

en efficiënt te verwerken.

bedrijfstemperatuur bij de geleider is 90 graden Celsius.
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EINDELIJK WEER SAMEN:

REBIRTH
FESTIVAL
Eindelijk! Na twee jaar stilte om welbekende redenen, barstte begin
april dancefestival Rebirth los. En daarmee ontwaakte feitelijk
ook de festivalwereld weer écht. Het landelijke gebied tussen de
Brabantse plaatsen Haaren en Helvoirt was drie dagen lang een
feestterrein voor zo’n 35.000 bezoekers en dat voelde ouderwets
goed voor bezoekers en betrokkenen. “Iedereen is blij dat we weer
aan de gang mogen, dat merk je aan alles”, aldus hoofd productie
Danny Lokhoff van Dutch7.
Foto’s Bobbie Photography
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D

at Rebirth Festival ooit is ontstaan uit een jaarlijkse touwtrekweekend van het dorp Haaren is
nauwelijks nog voor te stellen als je het terrein
betreedt. Met zeven area’s en een camping is het terrein
enorm en aan de aankleding is alle aandacht besteed. De
organisatie (Stichting Rebirth Events) doet veel extra’s
om bezoekers een onvergetelijke ervaring te bieden, zoveel is duidelijk. Dat het weer in de laatste week van de
opbouw tegenzit (regen en wind) heeft ook weinig effect
op het eindresultaat, zo blijkt. Natuurlijk is het links en
rechts wat modderig, maar extra rijplaten, veel houtsnippers, vlonders en het wegzuigen van water werpen hun
vruchten af.

MEEGEGROEID

Productioneel gezien heeft Rebirth zijn zaakjes voor elkaar
en dat komt mede door het feit dat aan alle kanten ervaren
krachten aan het werk zijn. Twee dagen voor het festival
losbarst, liggen alle disciplines dan ook mooi op schema,
geeft Danny Lokhoff van Dutch7 aan. Lokhoff is zelf voor
het eerst uit naam van Dutch7 werkzaam bij Rebirth, maar
was ook voor hij in dienst trad bij dat bedrijf al betrokken bij het festival. “Zeven jaar geleden was ik hier voor
mezelf al bezig”, vertelt hij. “Gewoon met eenvoudige
zaken….bordjes schroeven, terrein-aankleding…dat soort
dingen. Daarna ben ik steeds een beetje meegegroeid en
ging ik links en rechts ondersteunen bij diverse disciplines. Uiteindelijk deed ik bij de laatste editie (2019, red.) de
gehele site productie, onder de vlag van de organisatie. Zij
deden de voorbereidingen en ik kreeg een kant-en-klaar
pakket en moest dan zorgen dat wat getekend was ook
daadwerkelijk werd uitgevoerd.”
MODUS GEVONDEN

In de festivalloze tussentijd is Lokhoff in dienst getreden
bij Dutch7. “Maar Rebirth deed ik dus al en wilde ik vooral
ook blijven doen”, vertelt hij. “Gelukkig hebben we een
modus gevonden waarin ik dat nu via Dutch7 kan doen.
Er lopen bovendien nog twee collega’s van Dutch7 rond,
aangezien Rebirth gewoon steeds groter geworden is. De
laatste maanden heb ik elke vrijdag bij Rebirth op kantoor
gezeten om de voorbereiding mee op te pakken en dat
werkt heel prettig. Ik wilde dit echt niet kwijt en wilde dan
ook niet dat ik in deze periode op andere projecten gepland
zou worden. Het was even zoeken, maar ik ben héél blij dat
we het nu op deze manier kunnen doen.”
MEEWERKEND

De voorbereiding op deze editie van Rebirth begon vanuit
de stichting drie jaar geleden al. “Zelf weet ik op de achtergrond altijd wel wat er leeft, maar qua echte technische
voorbereiding en het omzetten van de bestellingen naar
deze editie is het voor ons een maand of vier geleden
begonnen”, vertelt Lokhoff. Een van de dingen die anders
zijn dan bij de vorige editie is de indeling van het terrein.

Waar nu het festivalterrein is, daar was eerder de parkeerplaats. “Het terrein is groter geworden en de camping zit
er nu direct aan vast. Op die camping vinden straks zo’n
vijfduizend bezoekers een plekje. Het festival groeit, maar
het open karakter blijft behouden. Wel hebben we nog wat
geschoven, ook om rekening te houden met de geluidsrichting. Je zit precies tussen twee dorpen in, maar de omgeving is heel meewerkend, ook al omdat zowat iedereen uit
die dorpen hier al jaren rondloopt.”
ONS KENT ONS

Het tekent de wijze waarop bij Rebirth gewerkt wordt.
Iedereen kent elkaar en zowat iedereen is al jaren betrokken. “Dat geldt zeker voor de jongens die het organiseren,
zoals Ferry van den Nieuwelaar en Marijn Snellen”, geeft
Lokhoff aan. “Zij deden het in de beginjaren allemaal naast
hun normale werk. Dan kreeg je ‘s nachts om twee uur de
aangepaste tekeningen doorgestuurd en stonden ze om
zeven uur weer op hun werk. Daar is het nu te groot voor
geworden, maar toen was het heel normaal. De mensen
hier zijn enorm betrokken bij het festival. Van organisatie tot vrijwilligers, elk jaar is het een stapje verder gaan
professionaliseren. Het is mooi om te zien hoe dat zo is
uitgegroeid.”
SAMENKOMEN

Het overkoepelende thema van deze editie van Rebirth is
‘Unite again’, uiteraard ook een verwijzing naar het feit dat
na twee jaar pandemische ellende eindelijk weer een écht
groot festival kan losbarsten. En dat gevoel van samenkomen geldt zeker niet alleen voor de bezoekers, benadrukt
Lokhoff: “Het is zelfs tweeledig”, geeft hij aan. “We waren
echt blij om elkaar hier weer allemaal te zien, maar je merkt
nu ook dat iedereen er helemaal voor elkaar staat als er een
stapje extra gezet moet worden. Iedereen loopt voor elkaar.
‘s Ochtends een uur eerder beginnen om de parkeerroute in
te hekken zodat niemand zich vastrijdt? Geen probleem. Je
merkt aan alles dat iedereen blij is weer echt aan de gang te
kunnen, dat is wel het gevoel dat bij deze eerste hoort.”
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WEILAND

Het werk op locatie begon voor Lokhoff en consorten op
30 maart (Rebirth zelf begon op 8 april, red.), maar sommige disciplines waren eerder present. Zo werd met de
bouw van de tenten begonnen op 21 maart en was daarvoor het terrein al nauwkeurig uitgezet middels piketpaaltjes en gps. “Uiteindelijk zijn we hier tot en met 16
april nog wel bezig”, geeft Lokhoff aan. “Het is allemaal
heel bewerkelijk, want normaal gesproken is hier echt
helemaal niks…het is gewoon weiland. Het enige dat er
sinds kort is geplaatst is een kastje met een glasvezelaansluiting, maar dat is het dan wel. Dit land is van een
aanwonende boer, die tweehonderd stieren heeft staan.
Het enige wat ‘ie er doet is af en toe maaien, wat dan
weer als voer dient voor zijn beesten. Het is mooi dat het
zo kan hier, want mede daardoor kunnen we hier ook al
zo vroeg onze dingen doen. Het is zijn achtertuin, dus hij
bepaalt in principe of dat mag.”
RONDGANG

Het zwaartepunt van de opbouw is op het moment van
spreken net achter de rug. “Dat is altijd op de maandag en de dinsdag, omdat je dan de meeste plaatsingen hebt”, geeft Lokhoff aan. “Kijk, een tent is leuk,
maar er moet vervolgens eerst layher staan voor ze
decor kunnen bouwen en techniek kunnen hangen.
Op maandag en dinsdag komen altijd veel dingen bij

Dutch7 in coronatijd
“Tegen alle verwachtingen in zijn de afgelopen twee
jaar eigenlijk behoorlijk goed geweest voor ons”, vertelt Danny Lokhoff. “Dat komt mede doordat we zo’n
120 teststraten gebouwd hebben in samenwerking
met de Stichting Open Nederland en het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar zijn we
een behoorlijke lange periode druk mee geweest.”
Ook daarnaast had Dutch7 genoeg om handen,
geeft Lokhoff aan: “De Amsterdamse Zomer in het
Olympisch Stadion, Electric Fireworks in de Johan
Cruijff Arena, Digital Dutch voor KPN…maar nu gaan
we echt weer op volle kracht. Er staan nu al zo’n 45
producties op het programma.”

elkaar, al is het door het mindere weer nu eigenlijk elke
dag wel spitsuur.” Van stress is op het terrein echter
zeker geen sprake, zo blijkt bij een rondgang. Wat daar
verder bij opvalt, is de manier waarop de mainstage
is aangekleed door de decorbouwers van Roxxi. Veel
AluShape zorgt voor fraaie vormen en de ledscreens
van Pixelscreen zorgen uiteindelijk voor spectaculaire
plaatjes. De schermen lopen bovendien door over de barren, om het plaatje compleet te maken. Andere eycatcher
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is een fonkelnieuwe tent van The Shelter
King, die luistert naar de naam Preston.
Mede door de houten spanten een bijzondere verschijning en op het terrein van
Rebirth voor het eerst in gebruik.

De bijdrage van Massa Verhuur
“Wat hebben ze dit jaar weer een prachtige editie van Rebirth weten neer te zetten, na
twee jaar een tegenslag te hebben moeten verwerken, van een event opbouwen en dan
weer afbreken”, vertelt Arkam Abdo van Massa Verhuur. “Om vervolgens zo voor de dag te
komen is heel knap. Wij van Massa Verhuur zijn dan ook trots op het feit dat wij daar een
bijdrage aan hebben mogen leveren. Vanuit Geffen, waar ons bedrijf zich vestigt, moch-

NAAR UITGEKEKEN

Lokhoff kijkt ondertussen al uit naar de
dag waarop Rebirth begint. “Vrijdag is de
pre-party, maar dan zijn maar twee areas
geopend”, legt hij uit. “We hebben nog
twee dagen, maar door de extra werkzaamheden moeten we wel alert blijven.
Gelukkig loopt iedereen nog prima op
schema. Het is sowieso nog nooit gebeurd
dat we het niet redden, dus dat gaat
nu ook niet gebeuren. Zelfs op vrijdag
zouden we nog dingen kunnen doen in
de areas die dan nog niet geopend zijn.”
Lokhoff geniet zichtbaar en is in zijn element nu hij eindelijk weer ‘met zijn voeten
in de modder staat’. “Ik heb het hele jaar
uitgekeken naar dit project en hier is alles
ook gewoon goed geregeld voor iedereen.
Er heerst een familiair gevoel en het is
niet allemaal maar ‘stoempen’. Ik ben ook
extra blij omdat het weer de eerste keer is.
Ik heb vier maanden voorwerk gedaan op
kantoor en daar ben ik niet helemaal het
type voor. Als je hier dan komt en iedereen weer ziet, dat is speciaal. En dat geldt
straks ook als de poorten open gaan en je

ten wij zo’n negentien vrachtwagens vol hekwerk, meubilair en diverse andere goederen
richting Haaren sturen. In het voortraject en tijdens de opbouw zijn wij goed in contact
geweest met Danny Lokhoff.”
Goede communicatie is belangrijk, zo is tijdens Rebirth ook maar weer gebleken. “Een
week voorafgaand aan het event was er sprake van harde wind en storm”, vertelt Abdo.
“Rebirth had meer dan negen kilometer hekwerk staan, dan is er altijd wel sprake van
een zwakke plek in de linie. Door snel en juist handelen door de organisatie voorkom je
dan veel schade. Zo hebben wij op aanvraag van de organisatie een extra vracht weggestuurd gevuld met betonbakken en spanbanden, zodat ze extra bewapend waren tegen
het omvallen van o.a. de hekwerklijnen. Als leverancier juichen wij dit soort initiatieven
enorm toe!”
“Danny en de organisatie van Rebirth zijn graag geziene gasten bij ons bedrijf”, besluit
Abdo. “Elkaar helpen waar mogelijk staat bij beide partijen hoog op de lijst. We hopen
daarom nog vele jaren een mooie samenwerking verder uit te bouwen.”

voor het eerst het publiek weer opgewonden binnen ziet rennen. Dat is waar je het
uiteindelijk voor doet.”
EXTRA’S

Het feit dat de hele ploeg twee weken volle
bak productioneel aanwezig is, komt ook
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door de manier van aanpakken bij Rebirth,
geeft Lokhoff aan. “Ze willen ook overal
een areatorentje, overal een terreintorentje,
alles aangekleed, de kassa’s mooi ingepakt.
Er wordt niet op aankleding en afwerking
beknibbeld, alles moet picobello in orde
zijn. In mijn ogen is dat tekenend voor

055 - 534 1100

055 - 534 0666
SALES@QLED-BV.NL

INFO@QC-EVENTGROUP.NL

WWW.Q-LED.COM

WWW.QC-EVENTGROUP.NL
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Rebirth. De bezoeker moet een echte
belevenis ervaren en dat wordt zelfs tot
op de camping doorgevoerd. Kijk, je hoeft
het allemaal niet te doen natuurlijk. Je
kan ook puur een camping maken met
wat sanitair en een plek waar ze eten en
drinken kunnen krijgen, maar hier bieden
ze van alles extra aan. Ochtendfitness,
pingpongtafels, silent disco….al die kleine
dingetjes maken serieus een verschil.”

De bijdrage van Eqtec

EINDELIJK

Al vanaf 2005 is Bredenoord vaste leverancier van Eqtec. Regelmatig is er

De komende dagen is er nog genoeg te
doen, maar op het terrein is voelbaar dat
iedereen er vooral heel veel zin in heeft.
“Het binnenterrein is bijna klaar”, vertelt
Lokhoff. “Het is voor ons nu nog een
kwestie van het binnenterrein afwerken.
In verband met de regen staan voor vandaag en morgen wat extra werkzaamheden gepland, maar ook dat gaat allemaal
lukken. Vrijdag gaan area 2 en area 7
open, dan staat er nog een hekkenlijn om
de rest van het terrein af te scheiden. Voor
zaterdag verdwijnt deze en dan gaan we
eindelijk weer écht los.”

Eqtec verzorgde bij Rebirth de stroomvoorziening voor het gehele terrein,
voor licht en geluid voor zeven stages, elektra voor de foodstraat, energie voor
de camping (waaronder restaurants, winkels, sanitair, verlichting en verwarming), stroom voor natte horeca en voor de siteverlichting op het hele terrein.
Eqtec levert al vanaf het eerste begin van Rebirth in 2008 het energienetwerk
naar volle tevredenheid van beide kanten. “Wij zijn met ze meegegroeid en
hebben met ze meegedacht en geadviseerd. De relatie met de mensen van
Rebirth is uitstekend. Zowel zakelijk als persoonlijk zitten we op één lijn.”

overleg tussen Eqtec en Bredenoord over de nieuwste ontwikkelingen, zoals
battery packs, zonnepanelen en e-savers, alsmede brandstofvarianten. Zo
wordt samen gezocht naar oplossingen om de stroomvoorziening van evenementen duurzamer te maken.
Duurzaamheid is een hot topic voor Eqtec. Daarom is het een must om het
energieverbruik exact te meten. Eqtec heeft het EFM systeem (Eqtec Field
Monitoring System) ontwikkeld: 400 Ampère kasten met powerlock aansluiting, die het verbruik weergeven, zowel in kW als in kWh. Het systeem
kan online gevolgd en gedownload worden door de klant. Met deze precieze
gegevens kun je gaan optimaliseren tot een zo lean en duurzaam mogelijk energiegebruik en hiermee bepalen welke energievorm je in wilt zetten.
Aggregaten, of kan het ook met batterypacks, e-savers of zonnepanelen? Zo
wordt de juiste mix dan afgewogen.
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LED IN HET FRONT

640W
witlichtled
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Schouwburg Hengelo

Schouwburg Hengelo heeft – net als veel andere
vooraanstaande theaters en concertzalen in
Nederland, Duitsland, Oostenrijke, Zwitserland
en Scandinavië – gekozen voor led-armaturen in
de frontlicht. Led-spots van JB-Lighting zijn
perfect toegerust voor de hoge eisen die
kritische lichtontwerpers aan lichtkwaliteit
stellen. Daarnaast zijn led-armaturen van JBLighting lichtgewicht (23kg) en extreem stil
(29dB A) voor toepassing in theaters,
concertzalen en operahuizen.
Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke
rol. Niet alleen in de zin van levensduur en
restwaarde, waarin de armaturen van JB-Lighting
verbluffend hoog scoren, maar ook met
betrekking tot de productie. De
is zo klein als maar mogelijk is, wat te
danken is aan de productie in Duitsland in een
fabriek die klimaatneutraal weet te produceren.
Nationale Opera & Ballet
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Nationale Opera & Ballet - Amsterdam
De Doelen - Rotterdam
Philharmonie - Haarlem
Nederlandse Reisopera - Enschede
Theater Lampegiet - Veenendaal
Korzo - Den Haag
De Nieuwe Schuur - Herpt
Schouwburg Ogterop - Meppel
AFAS Theater - Leusden
Musis - Arnhem
Cool Kunst & Cultuur - Heerhugowaard
Schouwburg - Hengelo

Kort geleden werd de JB-Lighting P9 aan het
assortiment toegevoegd. Naast de
verbazende lichtopbrengst van de P9, is dit
armatuur extreem veelzijdig o.a. door de
toepassing van variabele kleurtemperatuur.
Die veelzijdigheid gekoppeld aan de lagere
prijsklasse maken de P9 de ideale spot voor
kleinere theaters die de transitie naar led
willen aangaan en gebruik willen maken van
de besparingen in arbeidstijd die het gebruik
van bewegend licht met zich meebrengt. Dit
naast het immense, creatieve arsenaal van
led-armaturen.
Daarnaast is hij licht (17kg) en zeer compact.
Dit maakt de P9 ook ideaal voor lichtverhuur.
Podiumtechniek B.V. • info@podiumtechniek.nl
www.podiumtechniek.nl • + 31 85 40 15 92 9

S H OW& E V E N T S AC T U EEL

CAMEO P2

Met de Cameo P2-serie toonde Cameo
haar eerste profielspots voor professionele theater-, televisie- en eventtoepassingen. De serie omvat LED profielspots
in Tungsten, Daylight en Full-Colour
(RGBAL) uitvoering met zeer hoge CRI (96)
en TLCI waarden voor een natuurgetrouwe
kleurweergave. Met een lichtopbrengst
van 15.000 lumen zijn de P2-modellen een
goede vervanging voor conventionele 1iW
profielspots. Voor draadloze bediening via
W-DMX kunnen de P2-profielen worden
uitgerust met een Cameo iDMX STICK.
CAMEO LUXIS

ADAM HALL GROUP:

VEEL NIEUWS OP
PROLIGHT + SOUND
Adam Hall Group heeft Prolight + Sound aangegrepen om veel
nieuws te presenteren. Zowel op de stand van Adam Hall zelf als op
die van haar merken Cameo en LD Systems waren nieuwe producten
te bewonderen voor stage, theater, architectuur en broadcast. “De
herstart van de evenementenindustrie is eindelijk begonnen en
we kunnen niet wachten om die actief mee vorm te geven”, aldus
Markus Jahnel (COO Adam Hall Group)

B

ij LD Systems ging het om een
nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het merk: een schaalbaar
systeem dat in de verhuurmarkt volgens
eigen zeggen een nieuwe standaard zet
op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. Of zoals ze zelf zeiden: “Met ‘slechts’ één nieuw product
tonen we hier toch héél veel nieuws.”
CAMEO OTOS H5

Qua aantal nieuwe producten was bij
Cameo veel te zien. Zo was er de Cameo
OTOS H5, waarmee het merk rechtstreeks tegemoetkomt aan de behoeften
van lichtontwerpers en verhuurbedrijven

die een volledig ‘road- en rider-ready’
beam spot wash hybrid moving head in
hun portfolio nodig hebben. Naast het
gebruik in grote zalen is de OTOS H5 met zijn hoge lichtopbrengst (19.000 lm)
en IP65-certificering - vooral indrukwekkend in buitentoepassingen zoals
openluchtconcerten en festivals. Deze
uiterst flexibele 3-in-1 spot combineert
een krachtige licht- en effectoutput
met een laag gewicht van slechts 33 kg.
Hiermee is de OTOS H5 momenteel het
lichtste product in zijn prestatieklasse.
NicLen B.V. heeft de OTOS H5 inmiddels
in flinke aantallen beschikbaar in het dry
hire-assortiment.
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Naast de P2-serie was bij Cameo ook de
LUXIS FC te zien. Uitgerust met een 200
Watt RGBAKX 6-in-1 COB LED, biedt hij
een uitstekende kleurweergave (CRI > 92),
gecombineerd met een hoge lichtopbrengst
(7.750 lumen). Hij is zowel geschikt voor de
verhuurmarkt als voor gebruik in theaters
en op beurzen. Dankzij het innovatieve
QuickChange-mechanisme voor snelle
en eenvoudige lenswisselingen kan de
stralingshoek van de LED-spot worden
aangepast zonder apart gereedschap. Voor
draadloze DMX-besturing kan de LUXIS
FC ook worden uitgerust met de optionele
Cameo iDMX STICK. Bovendien maakt
de gepatenteerde SPIN16-technologie een
snelle en flexibele montage mogelijk op
basis van de 16 mm tv-spie die in de montagebeugel is geïntegreerd.
CAMEO STUDIO PAR G2

Tot slot presenteerde Cameo een nieuwe
generatie van de STUDIO PAR serie. De
serie omvat de modellen STUDIO PAR 4 G2,
STUDIO PAR 6 G2 en STUDIO PAR TW G2
en is gericht op verhuurbedrijven, kleinere
theaters en DJ’s die op zoek zijn naar een
veelzijdige allround LED PAR-armatuur op
het snijvlak van lichttechnologie. Zelfs in de
kleinste versie (STUDIO PAR 4 G2) maakt
de G2-serie indruk met geïntegreerde full
colour menging, terwijl de STUDIO PAR 6
G2 de mogelijkheden nog verder uitbreidt
met de kleur- en lichtvarianten Amber
en UV. De nieuwe STUDIO PAR G2-serie
wordt gecompleteerd door de STUDIO
PAR TW G2 tunable white-variant, die is
uitgerust met 12 witte licht-LED’s. Naast
optionele draadloze DMX-besturing via de
Cameo iDMX STICK, is de nieuwe G2-serie
compatibel met de gepatenteerde SPIN16technologie.

NIGEL PEPPER (FOALS) EN YAMAHA RIVAGE PM7

PERFECTE MATCH
Veranderen van mengtafel is een ingrijpende beslissing voor live-engineers. Het kan
lastig zijn, vooral als de specificaties niet overeenkomen met de praktijk. Het kan
echter ook heel goed uitpakken, zoals bij Nigel Pepper, FOH-engineer van de Engelse
band Foals: “Yamaha’s RIVAGE PM-serie maakt de beloftes volledig waar.”
Foto’s James Cumpsty

Vorige zomer speelde Foals een aantal festivalshows,
waarbij Nigel Pepper voor het eerst een Yamaha
RIVAGE PM7 console gebruikte. De console werd geleverd door het Engelse bedrijf Adlib en de ervaring was
zo positief, dat Pepper ‘m ook gebruikt bij de shows die
de band dit jaar speelt in het Verenigd Koninkrijk en
Europa. “Ik was op het punt aangekomen waarop ik
klaar was om het systeem dat ik tot dusverre gebruikte
te gaan vervangen”, vertelt hij er zelf over. “Op papier
leek de RIVAGE PM-serie aantrekkelijk en zag het er
naar uit dat de specificaties precies bij mijn workflow
pasten. Ik besloot meerdere systemen te testen - waarbij
ik de RIVAGE PM7 tijdens repetities inzette – en merkte
daarbij al snel dat dit het systeem voor mij was. Het past
echt precies bij de manier waarop mijn brein werkt.”

OLS SCHOOL

Pepper werd voorgesteld aan Tom Rundle (Yamaha),
die de repetities van Foals bezocht en de sound engineer meenam door het hele systeem. “Ik wilde echt
zien wat ik uit het systeem kon halen en wilde er
vooral voor zorgen dat ik niets miste”, vertelt Pepper.
“Ik heb het vak in de analoge tijd geleerd en heb een
behoorlijke ‘old school’ manier van werken. Yamaha
heeft het ethos van analoog zeer goed overgebracht
naar zijn digitale systemen en heeft de RIVAGE PM7
zeer intuïtief ingedeeld. Het voelde meteen al heel
comfortabel. De tactiele bediening beviel meteen; het
feit dat ik zonder er over na te denken mijn hand kon
leggen op de bedieningselementen die ik nodig had
en mijn oren kon gebruiken om beslissingen te nemen,
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op de faders kan houden terwijl ik de
hele show lang naar het podium kan
kijken.”
PROCESSING

Met zijn roots in de analoge wereld is
Pepper als aanvulling op het geluid
van Foals doorgegaan met het gebruik
van outboard processing, maar dat is
sterk verminderd sinds hij het Yamaha
systeem is gaan gebruiken. “De integratie van de Bricasti-reverb en de
Eventide processing is fantastisch”,
vertelt hij. “Ik gebruik nog steeds wel
enige outboard dynamics processing

en ben onder de indruk geraakt van
hoe het signaalpad stabiel blijft. Als je
bij andere digitale systemen outboard
gebruikt, dan kan door de gain-structuur en de ‘signal-flow’ het geluid beïnvloed worden, maar bij de RIVAGE PM
is daar totaal geen sprake van.”
AUTOMATISERING

“Ik houd ook erg van de A- en
B-keuzes voor dynamiek en EQ”,
vertelt Pepper verder. “Ik maak veel
gebruik van scene-automatisering, dus
het is erg handig om twee verschillende gate-instellingen te hebben voor

zonder verblind te raken door wat er op
de schermen te zien was.”
NOOIT HETZELFDE

De directheid van de hands-on ervaring
is belangrijk voor een band als Foals,
waarbij geen twee shows precies hetzelfde zijn. “Ze zijn best lastig te mixen”,
legt Pepper uit. “Ze spelen een beetje als
een punkband, waarbij ze reageren op de
sfeer van het optreden. De custom layersfunctie helpt hier echt bij, waardoor ik de
faderbanken kan vullen met precies wat
ik nodig heb om de show te mixen. Het
is niet nodig om door alle faderbanken
te scrollen, er is dan niets begraven in de
menu’s. Dat betekent dat ik mijn handen

een luider of juist rustiger nummer. Nu
de RIVAGE PM7 ook in 2022 een plek
heeft in de uitrusting voor de shows
van Foals, maakt Pepper nog wat
meer gebruik van de onboard processing. “Ik begrijp nu de Rupert Neve
Designs SILK red en blue processing”,
vertelt hij. “Eerlijk gezegd was ik er op
voorhand nog niet zo zeker van of het
een groot verschil zou maken, maar
ik houd nu van de manier waarop het
tegelijkertijd zowel subtiliteit als drama
toevoegt. Ik ben nog aan het uitvogelen
hoeveel ik het daadwerkelijk ga gebruiken, maar ik weet zeker dat het een
andere manier zal zijn om de ervaring
van het live mixen van Foals met dit
systeem te verbeteren.”
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MI AVENTURA

ROLF SANCHEZ OP
TOURNEE MET D&B
SOUNDSCAPE
De Dominicaans-Nederlandse zanger Rolf Sanchez ging de afgelopen maanden
met The Latin Society Band langs Nederlandse theaters in het kader van zijn Mi
Aventura tournee. Door daarbij gebruik te maken van een d&b Soundcape systeem,
zaten de theaterbezoekers middenin de actie. Amptec leverde de support om de
eerste immersive theatertour in Nederland te realiseren. AV & Entertainment was te
gast bij de slotshow in Luxor Rotterdam.
Fotografie: Sebastiaan Doyer

R

olf Sanchez speelde in zijn Mi Aventurashow een mix van Latin, Batchata, Reggaeton en Pop in een voorstelling waarin
hij vertelt hoe hij de artiest is geworden die hij
vandaag de dag is. Eén van de mensen die een flink
aandeel had aan de technische kant van de productie is sound engineer Sjoerd Terpstra. Hij is tevens
als Live Sales Manager werkzaam bij het Belgische
bedrijf Amptec en had zo een dubbelrol bij de tour.
“Immersive geluidstechnologie wint enorm aan populariteit, maar touren met zo’n systeem, dat deed
in Nederland nog niemand. Daar brachten we met

zijn allen graag verandering in”, vertelt hij. “We
konden ons daarbij geen betere artiest indenken om
dit voor het eerst te doen, aangezien ritmische partijen en percussie bij deze muzieksoort zo nadrukkelijk aanwezig zijn. Hierdoor is het geheel fraai in
immersive sound te vangen.”
OOG EN OOR

Soundscape van d&b audiotechnik brengt de
muziekbeleving van zowel de artiest als het publiek
naar een ander niveau. Het audiosysteem lokaliseert
elke individueel geluidsobject, kan het zelfs volgens
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wanneer het beweegt en brengt (voor
oog en oor) bij elkaar wat bij elkaar
hoort. Eenvoudig uitgelegd: hierdoor
hoort het publiek exact wat het ziet en
ziet het exact wat het hoort. In het buitenland durfden Björk en Kraftwerk het
al aan om met deze technologie op tournee te gaan en op een vaste locatie kunnen professionals sinds 2019 ervaren wat
het systeem kan en doet. Amptec installeerde het in 2019 namelijk in de kleine
theaterzaal van Cultuurcentrum Hasselt
in België – een Europese primeur.
Onlangs werd ook in het Kraakhuis, de
tweede zaal van De Bijloke een permanente Soundscape geinstalleerd. Nu was
het dus aan Rolf Sanchez die vertrouwen
toonde in het systeem (en zeker ook de
technici) en het dus aandurfde ermee
langs de theaters te trekken.
IMMERSIVE TECHNOLOGIE

Amptec hielp actief mee aan de realisatie
van deze uitgebreide tour. B-Lighting
(BE) verhuurt de speakers voor zaalgeluid, alsook andere technologie, waaronder bijvoorbeeld de DS100 Signal Engine
van d&b audiotechnik. De speakers worden op doordachte plaatsen in de zaal
geplaatst. Nadien bootst men de plaatsing van de artiesten na in de software
van d&b Soundscape. Daardoor koppelt
het publiek uiteindelijk de hoorbare bron
zonder moeite aan de zichtbare bron. Dat
verhoogt de interactie tussen podium
en publiek enorm. Sjoerd Terpstra:
“Doordat de plaats van de instrumenten op het podium wordt nagebootst in

Soundscape, begrijpt de luisteraar veel
meer van al het muzikale geweld dat op
hen wordt afgevuurd. Als je brein geen
losse eindjes heeft over waar het geluid
nou eigenlijk vandaan komt en het een
hoorbare bron bij een zichtbare bron kan
brengen, dan is er geen grotere mate van
begrip”, legt hij uit.
VOORTOUW

Terpstra merkte al snel dat de aanpak
werkte, toen hij na een van de voorstellingen werd aangesproken door iemand
uit het publiek. “Hij vertelde dat hij bij
de show veel geleerd had over welk
instrument nou eigenlijk wat voor geluid

maakt. Dat is dus iemand die geen idee
heeft over wat voor systeem er hangt, maar
die zonder dat hij het wist toch is meegenomen in wat Soundscape is en doet.”
Daarmee komt Terpstra ook meteen aan bij
de tweede reden waarom hij zo graag met
het systeem wilde touren: “Iemand moest
het voortouw nemen om hiermee een tour
door de theaters te doen. Touren in theaters
moet snel en effectief zijn in Nederland, er
is simpelweg geen tijd om uren aan een PA
te knutselen. Daarmee valt dit soort systemen voor veel engineers af, nog los van het
feit dat onbekend nou eenmaal onbemind
maakt. Inderdaad, Soundscape is complex,
maar het is tegelijkertijd zo krachtig dat je
zelfs wanneer je het in de kleinst mogelijke
vorm toepast al verder bent dan met een stereomix waarmee je de luisteraar veel meer
moet ‘voorliegen’.”
SPANNEND

De verdere workflow is volgens Terpstra
niet anders dan anders. “We tekenen elke
zaal vooraf in d&b ArrayCalc. Het programma communiceert op zijn beurt met de
d&b R1 om zaalafhankelijke berekeningen
te kunnen maken. Daarna is het business
as usual”, aldus Terpstra. “Met dit project tonen we echt aan dat touren met een
immersive systeem wel degelijk mogelijk
is en je als engineer dus niet hoeft af te
haken omdat het misschien een spannende
opstelling is. Het opzetten kost maar een
uurtje tijd met twee personen. En ja, het is
best spannend om met tien point sources
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washlight of zoals de naam het al zegt, een stroboscoop

 Hoge output strobe/wash 6500K LED’s en RGB LED’s
 De FX-engine heeft 480 x 0.5W 3in1 LED’s
en is verdeeld in 8 secties
 De stroboscoop engine heeft 144x 5W LED’s
in 6500K en is verdeeld in 4 secties
 De kop is 185° draaibaar door middel van
een 8-16bit gemotoriseerde kanteling
053 432 06 44

www.rolight.nl

info@rolight.nl
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Systeem in een notendop
- 5 x d&b Y10P main up (om balkons en diepe zalen mee te bespelen)
- 5 x d&b Y10P main down (om parterre te bespelen)
- 8 x d&b T10P frontfills (om eerste rijen te voorzien van immersive sound)
- 4 x d&b V-sub
Het hart van de Immersive technologie is de d&b DS100 signaalprocessor. Deze geavanceerde matrix geeft de gebruiker de
mogelijkheid om via de d&b workflow tot een immersive workflow te komen.
FOH-technicus Sjoerd Terpstra tekent alle zalen vooraf in d&b
ArrayCalc. Op locatie wordt de ArrayCalc nagemeten om te zien
of de tekening klopt. De tien Y10P speakers worden in de sluiertrek gehangen en krijgen afstanden, kantelhoek en hoogte vanuit ArrayCalc. De frontfills worden over twaalf meter (de opening
van het toneel) verdeeld. Na de gecontroleerde ArrayCalc-file te
openen in de d&b Remote Software geeft R1 de mogelijkheid om
de vijf D80 versterkers en de DS100 te bedienen. Hier bootst men
de plaatsing van de artiesten na in de R1-software.

een theaterzaal als de Hanoszaal
van Theater Orpheus in Apeldoorn
te doen, maar ik sta er van versteld
hoe goed het systeem in zo’n situatie
werkt.”
KLOPT

De plaatsing van de bronnen is zeer
accuraat en zelfs op het tweede balkon
komt de bongo nog altijd daadwerkelijk vanaf de percussionist. “Soms

werkt het bijna vervelend goed”,
lacht Terpstra. “Als onze accordeonist zich niet aan de afgesproken plek
houdt, dan moet ik zijn bron toch echt
opschuiven naar waar hij staat, omdat
volume niet de oplossing is voor plaatsing.” Normaal gesproken wordt er bij
tourende producties al snel voor linearray oplossingen gekozen. Terpstra
begrijpt het op zich: “Maar nu wij
dit met Soundscape hebben aange-
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pakt lossen we een aantal problemen op
die inherent zijn aan het gebruik van
line-array. Ik durf met zekerheid te zeggen dat iedereen in het publiek een zeer
aangename luisterpositie heeft, ongeacht
de plaats in de zaal. Van de eerste tot de
laatste rij klopt het gewoon.”
READY TO GO

De tour van Rolf Sanchez wordt gedaan
met een (volgens Terpstra’s woorden)

Dé gaffertape
voor de
entertainment
branche

S H OW& E V E N T S PRO D U C T I E

simpel systeem met tien stuks Y10P
point source speaker. Twee onder
elkaar, vijf posities breed gehangen
in de sluiertrek van het theater. “De
bovenste kast gaat vaak naar het
balkon en de onderste kast is voor de
parterre. Om de Soundscape-ervaring
ook aan de echte fans op de eerste rij
te kunnen bieden, liggen er acht T10P’s
op de podiumrand”, legt Terpstra
uit. “Zoals met ieder ander d&b PA
systeem volgen we de workflow door
ArrayCalc naar R1. We tekenen de
zaal in en passen onze bronnen aan in
de tekening, zodat de processor weet
waar de luidsprekers hangen en welke
rekensommen er gemaakt moeten

worden. Daarna is het een kwestie van
time alignment checken, EQ-dingen
doen en je smaakmakers erin of eruit
halen en je bent ‘ready to go’.”
POWER

Terpstra verwonderde zich in de
eerste shows over het feit dat hij
met tien kasten een grote venue als
het Zaantheater in Zaandam van
voor tot achter dekkend kon maken.
“Natuurlijk valt een point source sneller af dan een line-array met arrayprocessing, maar een Soundscape
systeem maakt op een hele andere
manier gebruik van headroom dan
een normaal systeem. Omdat de
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energie op een heel andere manier over de
luidsprekers verdeeld wordt, is er ontzettend
veel headroom in het systeem aanwezig.” De
afgelopen shows heeft Terpstra het systeem
in de soundcheck herhaaldelijk zachter
gezet omdat het geluid op hem af bulderde,
zo vertelt hij in Rotterdam. “Omdat ik dat
niet goed begreep heb ik de hele signaalketen doorgespit om op zoek te gaan naar
plekken waar ik veel te ‘heet’ het systeem
in ging, wat zou kunnen verklaren waarom
ik de masters zo’n eind moest terughalen.
Toch bleek dat ik me heel netjes gedroeg, het
Soundscape systeem heeft gewoon enorm
veel power!”

HET MUZIKALE SPROOKJE VAN 70 JAAR EFTELING

4 UUR VIER!
De Efteling beleeft dit jaar haar zeventigjarige jubileum. Dat wordt samen met de
bezoekers sprookjesachtig gevierd. Onder meer met een door de medewerkers
gezongen en gemusiceerde medley in happy birthday-stijl met de fameuze Eftelingmelodieën. Maar hoe integreer je deze ‘4 uur vier-soundtrack’ nu naadloos in het
diverse geluidslandschap van de Efteling? Daar zetten De Efteling en Generations
met een maandenlange voorbereiding hun schouders onder.
Tekst: Ulco Schuurmans

H

et 4 uur vier-moment is eigenlijk een gezamenlijk feestje van medewerkers met bezoekers
om exact 16.00 uur. Hierbij gaan medewerkers
op de muziek van hun eigen verjaardags-soundtrack op
pad met toeters en feesthoedjes. Zo delen medewerkers
en bezoekers in de feestvreugde. Een optimale en sfeervolle beleving van het jubileumgevoel. Maar hoe doe je
dat nou, op hetzelfde moment, op zeventig hectare een
verjaardags-muziek?
Dat klinkt eenvoudiger dan het is. De zeventig hectaren
Efteling zitten vol met verschillende goed verborgen

geluidssystemen en er is ook vaak sprake van meerdere
dedicated (bijvoorbeeld aan een attractie) gekoppelde
audiozones. En als je dan overal in het sprookjespark
de jubileummedley precies om 16:00 uur ten gehore wil
brengen, vereist dit veel plannen, afstemmen en inregelen. De grote afstanden en overlappende geluidszones
vereisen een nauwkeurige inregeling van delaytijden.
Bovendien moeten de luidsprekersystemen ongemerkt in het landschap opgaan en niet met dissonanten de sfeer bederven. Een behoorlijk grote operatie
van het eigen Technisch Ontwerp team en het bedrijf
Generations.

76 AV- E N T E R TA I N M E N T. N L

S H OW& E V E N T S PROJ EC T

SPROOKJES VERTELLEN

“De Efteling vertelt op enerverende
wijze sprookjes”, zegt Stan Dingemans
van de afdeling Technisch Ontwerp.
“Dat is ook precies wat het publiek verwacht. Daarbij houden wij de techniek
liever op de achtergrond. Het bezoekende publiek dient de evenementen
zo optimaal mogelijk in beeld en geluid
plus sfeersetting te beleven. Ervaar de
sprookjes zoals jij dat wilt. Zonder de
achterliggende technische voorzieningen op te merken.”
Geluid speelt een voorname rol bij het
vertellen van de sprookjes. De juiste
timing, goed passend bij de gebeurtenissen. De juiste verwachting, niet
te hard en niet te zacht, de correct
passende mix over meerdere kanalen
(vrijwel alle audio in de Efteling is multitrack) en vooral geen verstoringen en
onderbrekringen van de al aanwezige
sfeermuziek. De soundtrack kan de
evenementen en thema-settings maken
of breken. Alles moet gewoon goed
klinkend en perfect uitgevoerd zijn.

Generations
Generations Sound / Light / Video specialiseert zich in het verzorgen van corporate
events, live events en theaterproducties op de meest uiteenlopende locaties. Vanaf
2009 is Generations een van de vaste leveranciers binnen de Efteling, naast het verzorgen van de technische faciliteiten bij de tijdelijke parkentertainment-acts en het
leveren van extra faciliteiten in de zomer en tijdens de Winter Efteling, beheren zij ook
de techniek voor een drietal evenementenlocaties binnen de Efteling tijdens zakelijke
bijeenkomsten. Naast de Efteling mag Generations bijvoorbeeld ook Red Bull, Dutch
Grand Prix, Sportvibes en Flora Holland tot zijn vaste klantenkring rekenen.

PADDENSTOELEN

Sinds de opening in 1952 speelt een
kabouter het Menuet in G majeur, aus
dem Notenbüchlein voor Anna Maria
Bach, die in het bos doorklinkt door de
paddenstoelen. “Wij kopen niet zomaar
wat sounds in, maar laten het precies
op maat en publiekssmaak maken”,
legt Dingemans uit. Voor de eerste
Winter Efteling (1999) werden aan het
Klavecimbel muziekstuk kerstklok-

jes en chimes toegevoegd en werd het
gehele stuk opnieuw ingespeeld door
de destijds voor de Efteling nog nieuwe
componist René Merkelbach. Het geluid
zelf komt uit zelfontwikkelde paddenstoelluidsprekers. In feite was dit het
eerste serieuze sfeersettende geluidssysteem in de Efteling.

OMSLAGPUNT WINTER EFTELING

Bij de realisatie (1999) en start (2000) van de
Winter Efteling kwam er een grote omslag
in het audiolandschap. Een aantal ingrijpende veranderingen: de verschillende systemen en weergavemogelijkheden werden
onderling geïntegreerd. Samen met partners
als Audio Electronics Mattijsen kwam er een
centrale industriële aanpak voor het netwerk en de wijze van beheer. Daarnaast was
het park nu het gehele jaar open en zijn er
zowel vaste als op maat uit te breiden audiosystemen. Om dit alles te kunnen realiseren
is een hecht team van eigen ontwerpers en
systeemontwikkelaars. Engineer Bram van
Sprang legt verder nog de nadruk op het
park calamiteiten- en achtergrondgeluidssysteem. Via allerlei (verborgen) speakers
op lanen en pleinen moeten we tegelijkertijd het aanwezige publiek en medewerkers
kunnen informeren.
Dit basissysteem, dat vooral bedoeld is
voor omroep- en achtergrondgeluid, dient
regelmatig uitgebreid te worden voor (vast)
entertainment en tijdelijke evenementen.
Het hechte ontwerp- en realisatieteam
werkt volgens Sander Koers (Generations)
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Techniek en achtergrond
De geluidsinstallatie van de Efteling is bedoeld voor
park- en achtergrondmuziek. Daar kwam de feestmuziek voor het jubileum bovenop. Meteen werd de
heldere opdracht gegeven dat de feestmuziek zoveel
mogelijk gasten moest kunnen bereiken maar niet de
beleving van attracties op locaties mocht verstoren.
In 2018 werd de huidige parkinstallatie aangevuld
met een calamiteitenomroep door Audio Electronics
Mattijsen. Voor alle pleinen en lanen werden de
benodigde (netjes verborgen) speakers centraal
gekoppeld met het QSC Q-SYS-netwerk. Op basis
van dit platform groeit dit audio netwerk hard en zijn
diverse attracties en andere locaties (om)gebouwd en
in huis geprogrammeerd. Een van de voordelen van
het Q-sys systeem is de ingebouwde monitoring van

al zo’n dertien jaar vruchtbaar samen.
“Altijd weer innovatief, publieksgericht, met kwaliteit hoog in het vaandel
en een vlekkeloze integratie van de
verschillende geluidssystemen”, vertelt
hij. “Wij koppelen in op het specifiek
toegespitste park brede audionetwerk
van de Efteling en met het daaraan
gekoppelde VLAN van Generations.”
Interessante feiten betreffen het slim
kunnen afstemmen op het benodigde
volume op basis van aantal aanwezige
bezoekers. Alles natuurlijk binnen de
afgesproken kaders met de gemeente.
Optredens moeten ongestoord uit de
verf komen. “Door toepassing van hoge
kwaliteit geluidssystemen en vooraf
gemaakte geluidspredicties voor alle
entertainment locaties is de kwaliteit
omhoog gegaan en het geluidsniveau
omlaag.”

speakerlijnen, versterkers en andere componenten.

MEGAKLUS

De beide Engineers Showtechniek
benadrukten de omvang van de klus
bij het optimaliseren van een geluidslandschap voor het belevend kunnen vertellen van sprookjes, sages en
legenden door het gehele park. Het
gaat om zo’n zeventig hectare aan met
audio te bestrijken oppervlak. Door het
organisch groeien van de Efteling en
de ontwikkeling van de techniek stond
dit aanvankelijk vol met verschillende
systemen, variërend van automatisch
kerende cassettedecks tot dedicated
surround-sets op locatie.
In het verleden regelden de medewerkers de audio op de eigen werkplek.
Intussen telt de Efteling nu ongeveer
3000 medewerkers en is werken met
systemen in eigen beheer niet meer
mogelijk en zijn installaties door de

Dit draagt weer bij aan betrouwbaarheid en constante
beleving.
In de zomer en tijdens de Winter Efteling zette het
park aanvullende audiosystemen in. Vaste partner
Generations kwam voor het extra versterken van het
geluid op de grote pleinen aan boord. Zij verzorgen de
vaste en tijdelijke audio op een groot aantal locaties.
Via een eigen Entertainment VLAN-netwerk heeft
Generations verbinding met het afgeschermde
centraal bestuurde park audionetwerk. Dit voor o.a.
inkoppelen, monitoren, het streamen van audio, het
ten gehore brengen in lanen of specifieke zones,
muten en ducking. Volgens Sander Koers kunnen ze
overal met gemak inprikken zonder dat er veel hoeft
te gebeuren. Superhandig voor het flexibel ondersteunen van entertainment in een groot park als de
Efteling.
Voor het project Het was een hele toer om de verschillende, installaties van voor 2018 aan elkaar te
koppelen. Q-SYS met als basis het QLAN-protocol
waren als netwerkhart al aanwezig. Dit werd tijdelijk
verder aangevuld met een aantal Dante devices.
Uiteindelijk ging het om het voorzien van geluid op
meer dan 150 locaties variërend van lanen, pleinen,
attracties, retail en horeca tot toiletten. Op veertien
pleinen en lanen zijn extra luidsprekers geplaatst.
Tezamen communiceren de ruim 40 betrokken DSP’s
naar 100 netwerkdeelnemers. Gecombineerd in 80
unieke Q-SYS en DANTE streams. Met gezamenlijke
sturing naar 900+ speakers.
Per locatie of zone wordt bepaald wat wanneer te
horen is. Zone-duckers met een delay van 1 seconde
voorkomen echo’s van elders uit het park. Eén
seconde terug in de tijd met de start van de audiostart
om 15.59.59, zodat het ‘4 uur vier-moment’ van de
jubileum-medley exact om 16:00 u te beluisteren en
te vieren valt.

7 9 AV- E N T E R TA I N M E N T. N L

1000W / CMY

650W / CMY

120W / CMY

70W / CW
MEER INFO OVER DE DIVERSE ROBE SPOTS?
www.controllux.com | info@controllux.nl | +31 (0)88 444 6 444

S H OW& E V E N T S PROJ EC T

jaren heen grotendeels op industriële
standaarden geautomatiseerd. Dat
werd een grote inventarisatie op alle
denkbare plekken. Wat staat waar en
wat is er precies nodig? Voor het ten
gehore brengen van het jubileumnummer vormt ducking, een belangrijk
aspect om het jubileumnummer geluid
waar nodig naar voren te halen en de
gebruikelijke muziek weg te drukken.
Via het audio netwerk word er centraal
een multitrack stream verstuurd zodat
op elke locatie de verhouding gekozen
kan worden tussen zang, muziek of
stilte. Bij al deze modificaties staat veiligheid voorop en moest de calamiteitenfuncties zoals omroep te allen tijde
overeind blijven.

aangepast. “Er ging veel tijd zitten
in het uitdenken en de technische
realisatie. Maar vooral het ter plekke
perfect inregelen en soundchecken
bleek een mega klus. Maar samen
met mede engineer Luc Vermeulen en
Generations collega Frank Zwinkels
en Marc Kuiper een hele leuke klus.”
vertelt van Sprang.

Het afgeschermde park audio netwerk
zorgt voor alle benodigde verbindingen en het beheer. Dat beheer kan
zowel centraal op vaste bemande
regieplaatsen als remote via de daartoe
geautoriseerde medewerkers. Het systeem is zo ingericht dat Generations
lokaal op het park audio systeem van
de Efteling kan inkoppelen, monitoren en bedienen. Via een separaat
Entertainment VLAN-netwerk kan
Generations remote monitoren en
ingrijpen. Vrijwel alle geluidsinstallaties hebben hun eigen netwerkconforme DSP-configuratie. Die varieert
van vrij simpel tot complex en inzetbaar voor meerdere audiozones. Zo
kan de muzikale sprookjesbeleving
precies op de eigen omgeving worden

SIGNAALSTREAMS

“Voorop staat dat het geluid gewoon
moet kloppen en het juiste verhaal vertelt”, vertellen Koers en Dingemans.
“Geen krakkemikkig gedoe. Dat geeft
maar ergernis en afleiding van de
sprookjesbeleving. Wij zijn trots op het
verkregen eindresultaat, maar blijven
altijd verbeteren!”
Zoals gezegd bestaat het jubileumlied
uit een op Happy Birthday gebaseerde medley van bekende Eftelingmelodieën, gecomponeerd en op
maat uitgewerkt door huiscomponist
Merkelbach. Zang en muziek werden
uitgevoerd door de medewerkers zelf.
Om de weergave om exact 16:00 uur
correct te starten zijn er meerdere
signaalstreams nodig. Allereerst de
vooraankondiging. Het publiek wordt
geïnformeerd met voornamelijk grote
omroepspeakers en de medewerkers
pakken dan alvast hun feestspullen.
Vervolgens zijn er een muziekstream
en een vocale stream waar per locatie
een balans is gemaakt. Op sommige
locaties is alleen muziek fijner of toe-
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passelijker. Als stuursignaal voor de lokale
duckers sturen we een 1 kHz toon, deze
wordt ook gebruikt om ongewenste zones
“stil” te maken. Tot slot een tijdcode spoor
voor onder andere een tijdelijk Pop-up
sprookje. Voor het inregelen is er gestart
met één seconde delay, om waar nodig
tijdens het inregelen “vooruit” in de tijd te
kunnen gaan, alles om een echo te voorkomen.
DE MEDLEY

Het voorstel voor de medley kwam van
de medewerkers zelf. Zij hebben ideeën
ingebracht over hoe het zeventigjarige
jubileum samen met het publiek te vieren. Daarop volgde de opdracht naar de
huiscomponist, die de muziek in lengte
moest laten passen bij het doel, het verhaal
en de gebeurtenissen. Hieruit kwam de
eerste ruwe content voort. Vervolgens zijn
we dat op locatie gaan uittesten, mixen
en afregelen. Ook hier het multitrack
aanleveren van de audio. Kortom, pakkende custom-sound voor het neerzetten
van het sprookje. Het juiste geluid speelt
daarbij een voorname rol, zoals het 4
uur vier-moment treffend laat horen. De
uitgekiende techniek mag het werk op de
achtergrond doen, maar de uiteindelijke
beleving door het publiek nimmer uit het
oog verliezen. En dat is de Efteling met
Generations wel toevertrouwd.
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Pro Grade PTZ
Cameras with NDIv5
and SRT

Simplifying setup for live streaming systems
The Everet EVP NDI series supports NDIv5 and SRT.
Offering high quality video, tally and control using
a standard gigabit enabled network and native
integration of industry standard video software.
• PTZ camera with NDI|HX, SRT and PoE
• High Quality 12x, 20x and 35x
Optical Zoom Lens
• Light Sensitive
• IP, HDMI, 3G-SDI, USB3.0 output

Official Distribution Partner
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NIEUW

IJZERSTERKE 20,000 LM PROJECTOREN
PT-RQ25K & PT-MZ20K PROJECTOREN
De nieuwe PT-RQ25K 3-CHIP DLP™ projector is verkrijgbaar in 4K en WUXGA en is ’s werelds
meest compacte en lichtgewicht 20,000 lm projector in zijn klasse. Deze projector is zelfs nóg
smaller en kleiner dan zijn voorganger. We zijn verheugd te kunnen melden dat deze nieuwe
projector samen met de nieuwe PT-MZ20K wordt geïntroduceerd op ISE 2022 in Barcelona. De
nieuwe PT-MZ20K biedt een perfecte balans tussen hoge helderheid en rijke kleuren, is zeer
compact en lichtgewicht, biedt harmonieuze integratie in hybride ruimtes en geeft absolute
betrouwbaarheid en hoge efficiëntie.

Meer info & specs
www.output.nl


