
DE JUISTE SFEER EN BELICHTING CREËREN BIJ IEDERE PRESENTATIE, VOORSTELLING OF TOESPRAAK 

PODIUM- EN THEATERVERLICHTING

PRESENTEREN EN SPREKEN

Een toespraak of musical in de aula? Een voorstelling in het auditorium of presentatie op de beursvloer? Dan is de juiste belich-

ting en sfeer erg belangrijk. Naast onze audiovisuele oplossingen adviseren, leveren en installeren wij ook podium- en thea-

terverlichting. Als u een onvergetelijke indruk wilt achterlaten, moet namelijk alles kloppen. Wij ontwerpen een functioneel 

lichtplan voor ieder podium of andere presentatiesetting. Hierin adviseren wij u onder andere over de armaturen, aansturing, 

ophanging en elektra. En desnoods voegen we extra elementen als bijvoorbeeld rook en CO2 toe.

DE VOORDELEN VAN PODIUM- EN THEATERVERLICHTING

- Sfeer verhogend

- Eindeloze mogelijkheden

- Extra effecten toe te voegen

- Draadloze aansturing

SPOTS

Een LED-spot is op alle fronten anders dan een halogeenspot. Het biedt andere mogelijkheden, 

maar ook andere beperkingen. De totale lichtstroom van een lamp of armatuur wordt uitgedrukt 

in Lumen. Bij LED-spots verschilt de Lumen output per kleur. In het wit is dit vaak minder dan in 

de primaire kleuren. Dit staat haaks tegenover een halogeenarmatuur. Daar is het wit juist het 

meest aanwezig en blijft er in bijvoorbeeld blauw maar zo’n 5% van de totale lichtstroom over. 

AENC adviseert u deskundig welke spot voor u de beste keuze is.

AANSTURING

Lichtaansturing is cruciaal, zonder goede sturing blijft het gewenste effect uit. AENC adviseert 

van eenvoudige tot geavanceerde besturing. Van dimmers tot bestuurbaar licht zoals moving 

heads en andere lichteffecten. En van bedraad tot draadloos DMX. Geen kabelbrij meer, een groot 

bereik en maximale betrouwbaarheid.

EFFECTEN

Voeg effecten toe en geef uw presentatie, voorstelling of toespraak een unieke touch. Een rook-, 

sneeuw-, bellenblaas-, confetti-, windmachine of hazer zorgt ervoor dat de musical van uw muziek-

studenten onvergetelijk blijft. Of geeft uw introductiepresentatie op de beurs net dat beetje extra 

om in het geheugen gegrift te blijven staan.

RIGGING

Rigging omvat alles wat nodig is om het licht en eventueel geluid op een veilige manier op de juiste 

plaats te bevestigen. Denk hierbij aan takels, kabels en truss-systemen. De mogelijkheden zijn 

eindeloos. AENC creëert een prachtig (zwevend) geheel boven iedere presentatiegelegenheid. 

Alles gebeurd uiteraard met de grootste zorg en wordt onder strenge veiligheidseisen uitgevoerd 

om te allen tijde de veiligheid van u en uw publiek te waarborgen.

PODIUM- EN THEATERVERLICHTING, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION


