


INHOUD

COLOFON

3	 Voorwoord	bestuur	CUE

5	 Voorwoord	VPT

6	 Over	CUE2016	

8	 VPT	Academy

18	 VPT	Academy	tijdschema

21	 Noviteiten	van	exposanten	

26	 Innovatiegalerij

29	 Exposanten	op	producten/diensten

33	 Exposanten	op	alfabet	

36	 Exposanten	op	standnummer

38	 Plattegrond

40	 Exposanten:	bedrijfsprofielen

Deze catalogus is een uitgave van de VPT 
Vereniging voor PodiumTechnologie. 

Samenstelling: 
Valerie Boswinkel (VPT)
Els Wijmans (VPT)
Marit Wüst (Ahoy) 
Monique Zeedijk-van Hout (Ahoy)
Layout: Frans Schupp
Druk: Drukz0

Organisatie

Partners

© 2015 Shure Incorporated

Shure ULX-D Digital Wireless offers for the most demanding applications an extended set of professional features.

—  Transparent 24-Bit / 48 kHz Digital Audio within a 20 Hz – 20 kHz frequency range
—  Signal Stability with no audio artifacts over the entire 100 meter line-of-sight
—  Lithium Ion Rechargeability provides up to 11 hours of use on a single charge
—  256-bit Advanced Encryption guarantees unbreachable privacy
—  DanteTM digital networked control (Dual and Quad only)
—  Scalable Hardware with single, dual and quad channel configurations
—  High Density Mode for up to 560 channels in 72 MHz
—  Bodypack Frequency Diversity safeguards against RF interference
—  Audio Summing allows the receiver to function as a 2 or 4 channel mixer

ULX-D – The professional solution, wherever reliable and high-performance sound is required.
Visit www.shure.nl or www.shure.be for more details.

ULX-D DIGITAL WIRELESS.
 PROFESSIONAL WIRELESS SOUND.

Shure Distribution Benelux B.V.

Netherlands

Newtonweg 9
4104 BK Culemborg
+ 31 (0) 345 638 888

www.shure.nl 
info@shure.nl

Belgium 

Jan Emiel Mommaertslaan 20A 
1831 Diegem
+ 32 (0) 2 704 91 50

www.shure.be 
info@shure.be

NEW 
Now available 
with LEMO 3

Find 
us on:



WELKOM	OP	CUE2016!	

Mede namens de partners VPT, VNPF en VVEM 
heten wij u van harte welkom in Ahoy Rotterdam 
op de 15e editie van de tweejaarlijkse vakbeurs 
voor event-, installatie- en evenementtechnologie. 

Met trots melden wij u, dat de beursoppervlakte 
flink gestegen is ten opzichte van de vorige editie 
en wij veel nieuwe deelnemers mogen verwel- 
komen. Daarnaast treft u uiteraard ook de 
vertrouwde bedrijven aan. In totaal presenteren 
ruim 140 fabrikanten, leveranciers en verhuurders 
van technische faciliteiten zich op CUE2016. 
Hiermee is een mooie stap gezet, om het 
aanbod van de beurs verder te verbreden.

Bewezen technologie en vernieuwende multi- 
mediale toepassingen gaan tijdens CUE2016 
hand in hand. De komende drie dagen is Ahoy 
Rotterdam dé plek voor u om zaken te doen, 
kennis uit te wisselen, ervaringen te delen en net- 
werken op te bouwen en onderhouden. CUE2016 
is daarmee het startsein voor elk podiumevent! 

De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) 
organiseert gedurende elke dag een lezingen-
programma in de domes onder de nieuwe 
naam VPT Academy. Een nieuwe naam voor 
een bredere opzet van het programma. Elke 
beursdag zal een key-note speaker het lezingen- 
aanbod in een weidser perspectief plaatsen. 

Nieuw dit jaar is het Opleidingsplein met als 
thema ‘Rond de tafel’. Dit plein is een samen-
werking tussen 6 opleidingen op het gebied 
van evenemententechniek (Creative College 
Utrecht, Mediacollege Amsterdam, ROC A12 Ede, 
SintLucas Eindhoven, Herman Brood Academie 
Utrecht, Zoomvliet Studio Bergen op Zoom) en 
SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonder-
wijs Bedrijfsleven). 

Doel van het plein is presentatie van de 
opleidingen in het algemeen en het zoeken naar 
de best mogelijke aansluiting tussen opleidingen 
en het bedrijfsleven. 

Daarnaast is er, net als in 2014, weer een 
InnovatieGalerij direct bij de ingang van de 
beurs. Het aantal inzendingen (30 in totaal) 
heeft onze verwachtingen overtroffen! Bekijk 
alle inzendingen uitvoerig, u mag 1 innovatie 
per categorie ‘Liken’ met een sticker. Op het 
Horeca plein bent u van harte welkom voor een 
hapje en een drankje. 

Wij wensen u een inspirerend bezoek en hopen 
dat u vol nieuwe contacten en ideeën huis-
waarts keert! 

Hartelijke groet, 

Mede namens het organisatieteam van Ahoy 
Rotterdam, 

Het bestuur van de Stichting Vakbeurs 
Theatertechniek (v.l.n.r. op de foto)
Louis Janssen, Secretaris 
Enrico Daamen, Voorzitter 
Eric Mattijsen, Penningmeester

Introducing the first portable loudspeaker that lets you easily control 

the vertical coverage – so wherever you play, more music reaches more 

people directly. The Bose F1 Model 812 Flexible Array Loudspeaker’s 

revolutionary flexible array lets you manually select from four 

coverage patterns, allowing you to adapt your PA to the room. Plus, 

the loudspeaker and subwoofer provide a combined 2,000 watts of 

power, giving you the output and impact for almost any application. 

Your audience won’t believe their ears. 

Bose.com/F1

©2015 Bose Corporation.  CC015487

1 speaker. 4 coverage patterns.

Bose® F1 Model 812 Flexible Array Loudspeaker

STRAIGHT J REVERSE J C

SHAPE
 YOUR 
SOUND 

CC015487_Pro_F1_812_MagicBox_Ad_210x297mm_v3.indd   1 5/11/15   12:26 PM

3VPT VERENIGING VOOR PODIUMTECHNOLOGIE CUE2016



Het was de VPT een 
groot genoegen om 
voor de tweede keer 
op rij de beurscata-
logus voor CUE uit 
te geven; in goede 
samenwerking met 
het organisatieteam 
van Ahoy Rotterdam 
is alle informatie 

verzameld om op aantrekkelijke wijze toegan-
kelijk te maken voor de beursbezoekers en 
standhouders. 

Een groot gedeelte is ingeruimd voor de VPT 
Academy: het lezingenprogramma dat de VPT 
sinds jaar en dag voor CUE organiseert. Als je 
het schematische overzicht op pagina 18 en 19 
bekijkt (de uitgebreide beschrijvingen staan op 
pagina 8 tot en met 17) kan je niet anders dan 
onder de indruk zijn van de kwaliteit, verschei-
denheid en kwantiteit van de georganiseerde 
lezingen, paneldiscussies en workshops. Het is 
gewoon jammer dat je niet in twee of drie 
Domes tegelijk kan zijn! De VPT is buitengewoon 
blij met de medewerking van al deze sprekers 
van formaat.

Bij de inrichting van de VPT Academy is de VPT 
geholpen door een redactieraad van een klein 
dozijn deskundigen uit het brede veld dat zowel 
de VPT als CUE bestrijkt. Elke dag kent een 
keynote-speaker, op maandag is dat Joris 
Weijdom, op dinsdag Reind Brackman en op 
woensdag Koert Vermeulen. Zie over hen de 
interviewtjes in Zichtlijnen 164, het vakblad dat 
de VPT uitgeeft. U vindt een exemplaar in het 
welkomst-tasje dat de VPT aan het begin van de 
beurs aan standhouders uitdeelt en uiteraard 
op de balie van de VPT Dome (stand 316). 

VOORWOORD	VPTALGEMENE LEDENVERGADERING VPT 

Voorlopig programma:

13:30 u – 15:30 u
Algemene Ledenvergadering

15:30 u – 16: 00 u 
korte pauze

16:00 u – 17:30 u 
uitgebreide rondleiding 
Doornroosje

17:30 u – 18:30 u 
netwerkborrel

15 februari 2016 - Doornroosje, Nijmegen

LID WORDEN VAN DE VPT
De Vereniging voor Podiumtechnologie is een kennis- en netwerkorganisatie.
U kunt al persoonlijk lid worden voor € 95,00 per jaar (tarief 2016) , maar ook 
bedrijfslid of non-profit lid. En je wordt Young Professionals lid (tot 28 jaar) voor
 € 22,50 per jaar. De VPT biedt tien verschillende lidmaatschappen op maat 

zvoor bedrijven, zp-ers, culturele organisaties, studenten en senioren. 
Als VPT-lid krijgt u onder meer het vakblad Zichtlijnen toegezonden en korting 
op alle VPT-activiteiten. 
Uitgebreide informatie vindt u op www.vpt.nl.

De VPT is blij partner van CUE te zijn; de doel - 
stellingen, doelgroepen en ambities van de 
Stichting Vakbeurs en de Vereniging voor Podium- 
technologie liggen dicht bij elkaar: kennisuitwis-
seling, netwerken, innovatie. Van de VPT- 
bedrijfsleden heeft bijna de helft een stand op 
CUE en onder de bezoekers van de beurs zijn 
veel VPT-leden.

Twee belangrijke presentaties van de VPT 
vinden op CUE2016 plaats: de lancering van de 
nieuwe website (een ‘work in progress’ dat haar 
startsein beleeft) en de kick-off van de VPT 
Young Professionals, de jongerenorganisatie 
van de VPT. Bij de VPT Dome (stand 316) kunt u 
elke dag vertegenwoordigers van de VPT Young 
Professionals ontmoeten voor informatie 
en inspiratie. 

Ook bij de VPT Dome kunt u op maandag- en 
dinsdagmiddag de Digitale PodiumRie uit- 
proberen. Op maandag bent u in Dome III van 
12 uur tot 13 uur van harte welkom het bestuur 
van de VPT te ontmoeten. De voorzitter van 
de VPT, Gerda Kroeze-Knol, en enkele andere 
bestuursleden gaan graag het gesprek met 
u aan over nut en noodzaak VPT! 

De VPT wenst u een succesvolle en inspirerende 
beurs toe en hoopt u te zien op de beursvloer 
en bij de VPT Academy. VPT-leden hebben een 
voucher ontvangen voor consumptiemunten bij 
het CUE/VPT Café op dinsdag 19 januari vanaf 
17 uur in Floyd van Ahoy Rotterdam.

Met hartelijke groet,
 
Els Wijmans, 
Directeur VPT
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CUE2016
HET	STARTSEIN	VOOR	ELK	PODIUMEVENT

Van 18 tot en met 20 januari komen branche-
genoten samen in Ahoy Rotterdam op CUE2016 . 
De tweejaarlijkse vakbeurs voor event-, installatie- 
en entertainmenttechnologie richt zich tijdens 
de 15e editie niet meer alleen op theatertechniek. 
De organisatie van CUE2016 heeft er voor gekozen 
om het aanbod van exposanten te verbreden. 
De beurs biedt daardoor een totaal overzicht van 
beeldapparatuur, licht- en geluidstechniek tot 
(tijdelijke) podia, meubilair, decor en hijs- en 
heftechniek. 

Nieuwe	ontwikkelingen	en	vertrouwde	
contacten	
Met uw bezoek aan CUE2016 blijft u op de hoogte 
van technische ontwikkelingen, ontmoet u relaties 
en kunt u zich oriënteren op nieuwe contacten 
en investeringen. Degelijke, bewezen technologie 
en vernieuwende multimediale toepassingen 
gaan hierbij hand in hand. De entree van CUE2016 
is net als in 2014 ingericht als InnovatieGalerij. 
Exposanten tonen hier hun innovaties. U kunt 
uw favoriete innovatie per categorie ‘liken’ met 
een sticker. De innovatie met de meeste ‘likes’ 
wint de CUE Innovatieprijs 2016.

Kennis	opdoen	op	de	VPT	Academy	
De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) 
organiseert dagelijks een lezingenprogramma 
in de Domes (achterin Hal 1) onder de nieuwe 
naam VPT Academy. Een nieuwe naam voor een 
bredere opzet van het programma. Elke beurs- 
dag plaatst een key-note speaker het lezingen-
aanbod in een weidser perspectief. Het complete 
programma is te vinden op pagina 8 van deze 
catalogus.

Workshops	Rolight
Rolight verzorgt dagelijks een aantal workshops 
in de Docks op de 3e etage van het Congres- en 

Locatie
Ahoy Rotterdam, Hal 1. 

Service-informatie

Infodesk (nabij entree beursvloer, stand 601): 
hier kunt u terecht met al uw vragen over 
CUE2016. Tel.: 010 – 293 3208.

Mediacorner (stand 600): hier vindt u de vak- 
bladen Zichtlijnen, AV&E, AV&Stage, [Inst]Allicht 
en Light & Sound International. U kunt deze 
bladen gratis mee naar huis nemen! 

Horecaplein (centraal op de beursvloer): hier 
kunt u terecht voor o.a. koffie met iets lekkers, 
broodjes en andere versnaperingen.

Sandwiches	&	Snacks (achterin Hal 1): hier kunt 
u terecht voor een sandwich of warme snack.

Garderobe (bij centrale entree Ahoy): kosten 
bedragen €2,00 per item. De garderobe is een 
half uur voor openingstijd van de beurs tot een 
half uur na sluitingstijd open. 

EHBO-post (in de Plaza van Ahoy): te bereiken 
via tel: 010-293 3410.

Vergadercentrum van Ahoy. Voor het exacte  
programma, zie de CUE app of de website 
van CUE.

Nieuw!	Opleidingsplein
Nieuw dit jaar is het Opleidingsplein met als 
thema ‘Rond de tafel’. Dit plein is een samen-
werking tussen 6 opleidingen op het gebied van 
evenemententechniek (Creative College Utrecht, 
Mediacollege Amsterdam, ROC A12 Ede, Sint - 
Lucas Eindhoven, Herman Brood Academie 
Utrecht, Zoomvliet Studio Bergen op Zoom) 
en SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroeps-
onderwijs Bedrijfsleven). Doel van het plein is 
presentatie van de opleidingen in het algemeen 
en het zoeken naar de best mogelijke aanslui-
ting tussen opleidingen en het bedrijfsleven. 

Download	de	CUE	app	
Naast deze catalogus die als handig naslagwerk 
dient, is er ook een app beschikbaar voor Android 
en iPhone. U kunt hiermee exposanten zoeken, 
filteren op producten/diensten en bookmarken 
zodat u een persoonlijke route over de beurs- 
vloer kunt creëren. Ook stelt u kennissessies 
in als favoriet zodat u niets uit het kennispro-
gramma mist. Download de app in de Playstore 
of App Store onder het zoekwoord ‘CUE’. 

Praat	mee	via	social	media
Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes over 
CUE2016 en volg ons op Facebook en Twitter  
(@CUE2016). Tweet uw eigen berichten over 
de beurs met #CUE. In de CUE LinkedIn groep 
discussieert u mee over het vak.

Openingstijden	
Maandag 18 januari 2016 10:00 - 18:00 uur
Dinsdag 19 januari 2016 10:00 - 17:00 uur
Woensdag 20 januari 2016 10:00 - 17:00 uur

Wifi: er is gratis Wifi voor bezoekers op het 
Horecaplein. De Wifi is alleen bestemd voor 
basis office gebruik.

Gevonden	voorwerpen: deze kunt u inleveren of 
ophalen bij de portiersloge in de Plaza van Ahoy, 
te bereiken via tel: 010-293 3124.

Roken is in het gehele complex verboden. In de 
binnentuinen in de Plaza bevindt zich een 
buitenterrein waar u wel mag roken.

Er zijn diverse toiletten in het Ahoy complex die 
gratis te gebruiken zijn.

Organisatie
CUE2016 wordt, namens de Stichting Vakbeurs 
Theatertechniek, georganiseerd door Ahoy 
Rotterdam. Het projectteam van CUE kunt u 
tijdens de beursdagen bezoeken bij de Infodesk 
op de beursvloer. Of bel: 010 – 293 3208. De pers 
is hier ook van harte welkom voor een interview 
met de beursmanager, nadere informatie over 
de beurs en persberichten van exposanten. Voor 
pers gerelateerde vragen belt u: 010-293 3121.
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VPT	ACADEMY
LEZINGEN	EN	WORKSHOPS	CUE2016

MAANDAG 18 JANUARI 2016

DOME	I	

11.00 uur 

Techniek	in	het	museum

33 Spreker: Rutger van Dijk (Theateradvies bv) 

Rutger van Dijk opent de VPT Academy met een 
lezing over theater- en AV-techniek in musea. 
Hij zal een verhaal houden over zijn ervaringen 
in diverse grote Nederlandse museumprojecten 
in de afgelopen tien jaar. Zeker aan bod komen: 
publieksbeleving, trends in tentoonstellings-
ontwerp, AV- en ICT-systemen, showcontrol, 
technisch beheer, content-management en 
de specifieke museumeisen voor (led-) licht 
en geluid.

12:00 uur 

Technical	audio	systems	visit	Montreux	
Jazz	Festival	
 (Engels)

33 Spreker: José Gaudin (Meyer Sound  
Laboratories Inc.) 

An indoor festival that spans over 16 days, that 
has 3 different venues as well as 4 free stages. 
See the designer, tuning engineer, and mixing 
engineer’s point of view for designing, 
commissioning and supporting all loudspeaker 
systems and guest engineers. With different 
needs for each venue in terms of physical and 
mechanical possibilities, different artistic 
expectations and a long history to keep up with.

13:30 uur 

Mixed	reality	technologie:	wat	houdt	dat	in?	

33 Keynote speaker: Joris Weijdom  
(Expertisecentrum Creatieve Technologie  
en de HKU Futurelabs) 

Door technologische ontwikkelingen is onze 
wereld een mix van reële en virtuele werkelijk-
heden geworden, waarin het, in toenemende 
mate, gaat om het delen van ervaringen. Zijn 
deze ontwikkelingen relevant voor de toekomst 
van de event-, installatie- en entertainment-
technologie? Wat betekenen Mixed Reality, 
The internet of things en Transmedia? Welke 
kennis hoort daarbij en verandert de rol van 
de technicus op deze nieuwe podia? 
Zie interview in Zichtlijnen 164.

14:30 uur 

Hoe	past	led	in	het	‘internet	of	things’?

33 Spreker: Henk van der Geest (iLo) 

De fabrikanten beloofden ons na het verbod op 
gloeilampen dezelfde kwaliteit met de nieuwe 
lichtbronnen. ‘De innovatie is niet zo snel 
gegaan als minister Cramer destijds beloofde.’ 
Van der Geest geeft een visie op de stand van 
zaken, de oplossingen en een blik op de 
toekomst. Aan de orde komt een nieuwe 
standaard voor kleurweergave, het probleem 
van dimmen en flicker, het toepassen van 
laagspanning en de plaats van led in het 
‘internet of things’.

DOME	II	

11:00 uur 

Waarom	moet	een	trekkenwand	een	
trekkenwand	zijn?	

33 Spreker: Michiel van der Zijde 
(Prolyte Products Group) 

Wat is er nou eigenlijk nodig om changementen 
op de meest logische en efficiënte manier te laten 
plaatsvinden? Kan het allemaal anders en beter 
of moeten we het vooral zo houden omdat het 
al sinds mensenheugenis zo is? Even terug naar 
de basis, echt ‘out of the box’ denken, over de 
zwaarst bevochten plek op toneel, afstopping, 
zichtlijnen en reiscultuur.

12:00 uur 

Wie	kent	de	krachten	van	een	noodstop?	
(Engels) 

33 Sprekers: Jasper Schulte (Staatstheater 
Hannover) en Volker Kirsch (Bosch Rexroth) 

Jasper Schulte heeft onderzoek gedaan naar 
‘Veiligheid in theatertechniek.’ Bosch Rexroth 
heeft dat onderzoek op grotere schaal voort-
gezet. Naast lierunits en besturing, zijn ook 
veel decoratieve elementen onder de noemer 
‘Veiligheid’ te scharen. Bij testen met diverse 
redundante sensoren zijn waarden gemeten, 
waardoor een geheel nieuw, deels beangstigend, 
inzicht ontstaat in alle mogelijke veiligheids-
problemen. 

13:30 uur 

Historische	theatermachinerie:	
onverwachte	mogelijkheden	bij	moderne	
producties

33 Spreker: Jerome Maeckelbergh  
(theatrEurope vzw) 

Vaak wordt het gebruik van historische 
theatermachinerie alleen in verband gebracht 
met scenografische reconstructies van 
barokopera’s, gebaseerd op historische 
documenten. Maar er zijn veel onverwachte 
mogelijkheden voor moderne producties met 
lang verwaarloosde technieken. Vooral die we 
onder het toneel aantreffen.

14:30 uur 

Geluidssystemen	afregelen	
Meten	=	Weten	;-)

33 Spreker: Timo Beckman (Geluidstechniek) 

‘Iemand heeft mijn set nagemeten en afgere-
geld maar nu klinkt het slechter dan voor de 
metingen, het is te scherp, dof, agressief of te 
weinig hoog.’ Minder vaak hoor je dat het overal 
te scherp, dof, agressief etc. klonk, terwijl dat 
het doel is van een meting. Niet een ‘smaakje’ 
dus, maar overal hetzelfde. Om dit te bereiken 
zijn gezond verstand, koffie en een dual channel 
FFT analyzer (SIM3SAT-live/SYStune/Smaart) 
noodzakelijk.

DOME	III	

11.00 uur 

Surround	27.4	

33 Spreker: Dennis Slot (Compaenen) 

Het gebruik van surround audiosystemen kan 
veel waarde toevoegen aan theatervoorstellin-
gen, evenementen of museuminstallaties. Hoe 
ver zijn we er eigenlijk mee? Is het toepassen 
van ‘immersive-audio’ altijd wenselijk? Surround 
27.4 gaat niet alleen over formaten en technische 
uitvoering, maar ook over zin en onzin van creatief 
gereedschap bij voorstellingen en performances.
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Een lichtshow programmeren 
was nog nooit zo simpel...
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was nog nooit zo simpel...
BEZOEK ONS OP CUE 2016 

STANDNUMMER 108

12:00 uur 

VPT	&	Zichtlijnen	

33 Spreker: Gerda Kroeze-Knol (voorzitter VPT) 

Gerda Kroeze-Knol zal u, samen met andere 
bestuursleden van de Vereniging voor Podium-
technologie, uitdagen in een gesprek over nut 
en noodzaak van de VPT. Waar is de VPT mee 
bezig, waar zet de VPT zich voor in. Kortom wat 
brengen wij en wat kunt u er halen!

13:30 uur 

Het	gehoorconvenant:		
herrie	om	gehoorbeschadiging	
te	beperken	

33 Sprekers: Berend Schans (VNPF) en  
Willem Westermann (VVEM) 

Het is de vraag of het branche-brede Gehoor-
convenant, ter bescherming van de oren van 
onze bezoekers doorgezet kan worden. De 
politiek roert zich en er loopt een onderzoek 
naar de vraag of er wetgeving moet komen die 
onze activiteiten verder vastlegt en beperkt. De 
spannende actualiteit van dit onderwerp wordt 
gedeeld, met alle aandacht voor de uitdagingen 
die de FOH-mixer, de stagemanager en de 
productiemanager in de dagelijkse praktijk 
ondervinden.

14:30 uur 

CEN	TC433:	de	toekomstige	entertainment	
norm	voor	hijsen	en	heffen	
(Engels) 

33 Sprekers: Dirk Bakker (Nationale Opera & 
Ballet), Matthias Möller (Prolyte Products 
Group), Jens Schröder (TTS Syke) 

Deze nieuwe Europese entertainmentnorm 
voor onder andere evenementen, popconcerten, 
podia, studio’s en lokatietheater is bijna af. 

Wat staat in deze norm omschreven en in 
hoeverre zal dit het dagelijks werk beïnvloeden? 
Van staalkabels tot aan trussen, van sturing tot 
kettingtakels. Staan er mensen onder de last? 
Wanneer moet welke besturing gekozen worden? 
Voorzitters en leden van de verschillende gremia 
zullen een technisch inhoudelijke toelichting 
geven van deze nieuwe norm.

DINSDAG 19 JANUARI 2016 

DOME	I	

11:00 uur 

Meer	muziek,	minder	overlast!	

33 Spreker: Jan Bril (Het GeluidBuro) 

Bij elk ontwerp van een zaal of evenement wordt 
gezocht naar een perfect geluid in de zaal of 
op het evenemententerrein, terwijl daarbuiten 
het liefst niets meer wordt gehoord. Deze lezing 
helpt bij het zoeken naar het optimum. Over 
optimalisatie van geluidsystemen en zaalakoes-
tiek, geluidsisolatie van gebouwen, afscherming 
van terreinen, over geografische optimalisatie 
en de beoordelingssystematiek van overheden.

12:00 uur 

De	ervaringen	in	Lightdesign,	
-programming	en	-operating	voor	
artiesten	wereldwijd	

33 Spreker: André Beekmans (The Art of Light) 

André Beekmans, founder van The Art of Light 
loopt al ruim 15 jaar mee in de lichtindustrie en 
neemt u mee in zijn ervaringen met lightdesign, 
-programming en -operating, wereldwijd in 
de entertainment industrie - zoals tv-shows, 
theater en (internationale) dance events.  
Hij deelt zijn visie over het gebruik van licht en 
led in combinatie met video en de aansturing 
hiervan, en werpt een inspirerende blik op de 
toekomst van licht.
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13.30 uur 

Digital	Imaging	with	leds	
(Engels) 

33 Spreker: Mike Wagner (ARRI Inc.)

Led lighting provides the opportunity for color 
adjustments without the need for gels, but the 
light emissions from leds have fundamentally 
different chromaticity than the familiar 
tungsten and HMI luminaries in use today. This 
session will review the fundamentals of making 
white light with leds, including trichromatic and 
pumped phosphor systems. You will learn why 
illumination with identical color temperature 
measurements can look very different to the 
eye, and even more different to a digital camera. 

14:30 uur 

Tomorrowland:	entertainment	
is	óók	decor!	

33 Spreker: Martin Determann (Vorm & Decor) 

In de wereld van events en entertainment zie 
je steeds grotere decors verschijnen. Zoals bij 
dance events als Sensation White in de Arena 
en Tomorrowland in België. Op het gebied van 
beleving concurreren deze festivals met elkaar. 
Decor speelt daarin een grote rol, hoe zit het 
met de budgetten hiervoor? Wordt er gekozen 
voor kwaliteit? Hoe zit het met duurzaamheid 
en hoe is de onderlinge samenwerking tussen 
alle disciplines?

DOME	II	

11.00 uur 

Live	Concerts;	Crowd	control	

33 Spreker: Erwin Sprengers (Mojo Barriers BV) 

Het in goede banen leiden en accuraat handelen 
bij verwachte of onverwachte situaties en het 
beheersen van gewenst en ongewenst gedrag 
tijdens evenementen noemen we ‘crowd control’. 
Erwin Sprengers is al jaren betrokken bij 
verschillende evenementen. In zijn presentatie 
zal hij vertellen over situaties uit de praktijk.

12:00 uur 

De	stand	van	zaken	PMSE:	wat	gaat	er	met	
onze	microfoonzenderkanalen	gebeuren?

33 Sprekers: Roland Mattijsen (Audio Electronics 
Mattijsen) en Willem Westermann (VVEM)

Door de inperking van de ruimte in de UHF 
zullen onze draadloze microfoons, intercoms, 
portofoons en in-ears soms niet meer werken. 
We worden gedwongen nieuwe apparatuur te 
kopen in andere frequentiegebieden. En de zaak 
wordt er niet beter op, met de World Radio 
Conference van november 2015 vers in het 
geheugen. Tijd voor een actueel beeld en een 
blik op de ontwikkelingen voor de komende 
jaren.

13:30 uur 

Geluidtechniek	en	productie	in	
de	(internationale)	dancescene	

33 Spreker: Niels van Smeerdijk  
(Van-Smeerdijk Audio) 

Niels van Smeerdijk verzorgt als freelance 
geluidstechnicus de geluidsversterking bij grote 
dance-events in binnen- en buitenland. Hij biedt 
een ‘kijkje in de keuken’ over zijn werkwijze en 

waar je mee te maken hebt als geluidstechnicus 
in de voorbereiding en praktische uitvoering.

14:30 uur 

Radiofrequentiecoördinatie:	microfoons,	
WiFi	en	porto’s	op	Lowlands

33 Spreker: Kees Heegstra (Camel & Co)

Nut en noodzaak van het afstemmen en 
monitoren van gebruik van frequentieruimte 
tijdens evenementen door zendermicrofoons, 
draadloze in-ears en portofoons. 
Voor de zendermicrofoons en in-ears en 
dergelijke komen vragen over frequentieruimte, 
zendertechnologie, vergunningen, organisatie 
en coördinatie aan de orde. Aparte aandacht zal 
worden besteed aan problematiek rond 
portofoons.

DOME	III	

11:00 uur 

Veilig	werken	op	hoogte	–	klimmen	in	
daken	en	steigers	bij	evenementen	

33 Spreker: Roy Schilderman (RigRoy) 

Zo’n vijftien jaar geleden is men in zalen als  
Ahoy, de Heineken Music Hall en de Arena, 
begonnen met het aanbrengen van horizontale 
valbeveiligingslijnen. Allemaal leuk: dan heb je 
een vallijn, en misschien val je wel een keer ... dan 
hang je daar ... dik een meter onder het spant: 
WAT DAN? Er is meer nodig dan valbeveiliging 
alleen. Training en certificering bijvoorbeeld.

12:00 uur 

Hoe	ziet	de	toekomstige	event	technicus	
er	uit?	

33 Gespreksleider: Han Ellenbroek  
(MEL | E-learning consultant)  
Panel: Gea de Boer (SBB), Kees Meijer 
(Zoomvliet College Studio), Cees Snellink 
(Zoomvliet College Studio) 

Gaat de beroepspraktijk van technici er anders 
uitzien door mechanisering, automatisering en 
robotisering? Verdwijnen er beroepen en werk- 
zaamheden? Hebben managers nog toekomst? 
En spelen de scholen in op die veranderingen? 
Vier jonge mbo-docenten gaan hierover in 
debat met Gea de Boer, sectorunitmanager van 
de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven.

13:30 uur 

Als	we	geluid	konden	zien...	

33 Keynote speaker: Reind Brackman  
(Trekwerk BV) 

Reind Brackman introduceert een techniek 
waarmee we op een heel andere manier inzicht 
kunnen krijgen in de wereld van het geluid om 
ons heen. Over de techniek van ultrasone 
positiebepaling, en real-time visualisatie van 
(hinderlijk) geluid door middel van microfoon-
arrays. Een paar praktijkvoorbeelden laten zien 
dat we onze gebouwen, installaties en 
omgeving kunnen waarnemen via de ogen van 
onze oren, en op grond daarvan nieuwe 
conclusies zullen trekken.
Zie interview in Zichtlijnen 164.
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14:30 uur 

Hoe	verder	na	het	afschaffen	van	de	VAR	
per	1	april	2016?	

33 Spreker: Dick Molenaar  
(All Arts Belastingadviseurs) 

Het kabinet wil de VAR afschaffen. Opdracht-
gevers moeten weer zelf gaan beoordelen of 
medewerkers als werknemers betiteld kunnen 
worden. Het wetsvoorstel ligt nog bij de Eerste 
Kamer, maar zal deze maand behandeld worden 
en gaat dan in op 1 april 2016. Wat zijn de 
gevolgen? Bieden modelovereenkomsten 
een oplossing?

WOENSDAG 20 JANUARI 2016 

DOME	I	

11:00 uur 

Bedrijfsvoering	van	de	toekomst	

33 Spreker: Jeroen de Leeuw (Rotterdamse 
Schouwburg) 

Tegenover de recente bezuinigingsmaatregelen 
staat de steeds meer dwingende wens om 
te verduurzamen. Kan dat? Geld besparen op 
energie en onderhoudsuitgaven is mogelijk, 
maar beter nog is de besparing te steken in 
grotere besparings- of verduurzamingsmoge-
lijkheden. In deze lezing worden enkele 
praktisch bruikbare handvatten aangereikt.

12:00 uur 

Lichtkunst	in	theater,	musea	
en	architectuur

33 Spreker: Maarten Warmerdam  
(Theatermachine lichtontwerpers) 

Lichtontwerper Maarten Warmerdam gaat in 
op de vraag in hoeverre werken met en denken 

over licht in theater vertaald kan worden naar 
andere werelden. Ontwerpen voor tentoon-
stellingen, openbare ruimte, musea en opera’s 
passeren de revue. Maarten legt uit hoe hij te 
werk gaat en dat het voor de hand ligt dat een 
lichtontwerper zich niet beperkt tot één podium.

13:30 uur 

Creativity	meets	innovation	–	new	
challenges	of	visual	design	

33 Keynote speaker: Koert Vermeulen (CEO & 
principal designer at ACT lighting design) 

Innovation may be the most overused word 
today. But what holds true for ACTLD is that 
we try to do better than yesterday. With every 
project we do, we learn from the past experience 
and the next one becomes better than the one 
before. We are not afraid to go out on a limb 
and try things, making sure that we push the 
envelope of the technology. We have been doing 
this for 20 years. For us it’s just our work and 
our passion.
Zie interview in Zichtlijnen 164.

14:30 uur 

High	Resolution	Video:	4K	–	Ready?	

33 Sprekers: Jozef Hey en Niels Otten  
(BeamSystems) 

Als we de fabrikanten mogen geloven is 4K 
resolutie dé nieuwe standaard. 4K weergave kan 
leiden tot prachtige resultaten. Hier gaat wel 
een goede voorbereiding aan vooraf. Wat is het 
verschil tussen HD Ready, Full HD, 2K, Ultra HD 
en 4K? Wat is voor mijn evenement, theater of 
museum geschikt? In een kort overzicht nemen 
we de zin en onzin van resoluties door, met 
praktijkvoorbeelden. Komt dat zien!

DOME	II	

11:00 uur 

Ethernet	netwerken	voor	video,	licht	
en	geluid	

33 Spreker: Bart Swinnen (Luminex) 

Datacommunicatietechnologie is niet meer 
weg te denken uit de entertainmentindustrie. 
Door lichttafels, mediaservers, audiomengtafels 
en processoren met elkaar te verbinden ontstaan 
nieuwe mogelijkheden op het gebied van licht, 
geluid en video. Zo’n professioneel datanetwerk 
dient te voldoen aan bepaalde basisnormen. 
Bart Swinnen legt uit hoe je een professioneel 
netwerk opzet, hoe je het eenvoudig en optimaal 
onderhoudt. Termen als broadcast, multicast, 
VLAN, QoS en spanning tree zullen zeker aan 
bod komen.

12:00 uur 

Tekenstandaard	voor	
entertainmenttechniek	

33 Gespreksleider: Willem Westermann (VVEM) 
Panel: Ronald van den Bersselaar (BEEO), 
Sander van der Ham (Sightline Productions),  
Martijn Hulshoff (Frontline Rigging Consults 
B.V.),  Bert Middelweerd (Stichting Tekening), 
Benno Rottink (The Production Factory BV), 
Rik Schoutsen (Tenfeet), Bas de vries 
(Light-H-Art) 

Een tekening is niet alleen handig als communi-
catiemiddel om te zien wat er gaat gebeuren, 
maar geeft ook informatie die op andere 
manieren niet doorkomt. Bijzonder is dat er tot 
op heden bijna geen afspraken zijn over wie 
welk programma gebruikt, welke filenamen en 
bestandsindeling en vooral wie in welke lagen 
werkt en welke symbolenbibliotheek we 
gebruiken. De sprekers proberen tot branche-
brede afspraken en afstemming te komen.
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13:30 uur 

3D	vliegen	-	knelpunten	tussen	creativiteit	
en	arboregels	

33 Gespreksleider: Roy Schilderman  
Panel: Gert Jan Brouwer (Frontline Rigging), 
Rien Engelberting (Eventions Rigging BV), 
Diter Toprek (Toprek Rigging BV), 
Jeroen de Goei (J de Goei Rigging),  
Jack Smale (United Stage of Entertainment) 

Volgens De Richtlijn Arbeidsmiddelen moeten 
we òf een steiger bouwen, òf een hoogwerker 
gebruiken, en pas als laatste mogen we in lijnen 
werkzaamheden op hoogte verrichten; mits er 
één werklijn plus één back-up lijn wordt gebruikt. 
Ziet u het voor zich? Als een acrobaat zich aan 
doeken omhoogrolt, of als Hans Klok laat zien 
dat hij ècht kan vliegen…? De meest dringende 
vragen over 3D vliegen komen in dit panel aan bod.

14:30 uur 

Licht-	en	geluidsmensen	tussen	het	
publiek?	

33 Gespreksleider: Jim Klinkhamer (architect) 
Panel: oa Patricia Boogaard (AudioVormgeving 
& Techniek), Will-Jan Pielage (Peakaudio) 

Zit de technicus van de toekomst tussen het 
publiek met alleen een tablet op zijn schoot? 
De afweging is optimale klank en beter licht 
versus ongestoorde beleving en meer beschik-
bare stoelen. Dit panel zal, onder leiding van 
Jim Klinkhamer, wederom discussiëren over 
dit beladen onderwerp.

DOME	III	

11:00 uur 

HBO-onderwijs:	over	stagiairs,	stages,	
onderzoeken	en	binnen-	en	buitenschoolse	
afstudeerprojecten	

33 Spreker: Niko Bovenberg  
(docent Opleiding Techniek en Theater OTT) 

Niko Bovenberg spreekt over stagiairs, stages, 
onderzoeken en binnen- en buitenschoolse 
afstudeerprojecten. Gelardeerd met teksten 
van de studenten zelf. Over hun ontberingen 
en momenten van groot geluk. ‘En dan zit je 
dus met een krentenbol in je bek 5 minuten 
voor aanvang je PA nog even te prikken. Voor 
de 3e dag op een rij.’

12:00 uur 

Electroacoustic	Solutions	for	Adaptable	
Spaces	and	Venues	
(Engels) 

33 Spreker: John Pellowe (Meyer Sound Project 
Director Acoustics | Constelation) 

Performing arts centers try to diversify the 
range of events they can host. To facilitate this, 
new technologies have been developed that 
enable venues to optimise their acoustics to suit 
different events. John Pellowe will outline the 
commercial benefits of such systems that allow 
venues with a low physical reverberation time 
to optimise their acoustics for every kind of 
event at the press of a button, often changing 
the venue’s acoustics several times during 
a show.

13:30 uur 

ETTE	project:	Werk	jij	veilig	op	mijn	podium?	

33 Sprekers: Chris van Goethem (RITCS | Royal 
Institute for Theatre, Cinema & Sound) en 
Willem Groenewoud (MBO College Hilversum) 

Beoordeling en certificering van veilig werken 
wordt in elk land anders aangepakt. Het ETTE 
project ontwikkelt een Europees basiscertificaat 
voor veilig werken op podia. Allereerst door een 
gemeenschappelijke omschrijving van de veilig- 
heidscompetenties op te stellen. Daarop volgt 
een gedeelde beoordelingsmethode zodat we 
elkaar, over de grenzen heen kunnen vertrouwen. 
Het resultaat is een veiligheids paspoort dat 
veiligheidscompetenties van technici aangeeft.
Het ETTE-project, (European Theatre Technician 
Education) is een initiatief van: DTHG (DE),  
STEPP (BE) , RITCS School of Arts (BE), STTF (SE), 
VPT (NL), OSAT (NL) en wordt ondersteund door 
het Europese Erasmus+Strategic Partnerships 
Programma. 

14:30 uur 

Creatieve	wensen	mogelijk	maken	met	
slim	bedachte	machines	

33 Spreker: Wouter Paesen  
(Trekwerk BV) 

Over mechanische uitdagingen bij de Europese 
Spelen in Bakoe, draaischijven in Oslo en Drum- 
revolves in Freiburg. Maar ook over slimme 
oplossingen in onze eigen theaters, automatische 
tribunes en hangende liften. Een populair 
wetenschappelijke lezing over engineering voor 
creativiteit op het hoogste niveau, vol nieuwe 
wetenswaardigheden op mechanisch en aan- 
drijftechnisch gebied. Hoe verzin je ’t bij elkaar?

WORKSHOPS ROLIGHT

Rolight verzorgt dagelijks een aantal workshops 
in de Docks op de 3e etage van het Congres- en 
Vergadercentrum van Ahoy. Voor het exacte pro- 
gramma, zie de CUE app of de website van CUE.

VPT DOME 

33 Elke dag van 10 uur - 12 uur en van  
14 uur - 16 uur: ontmoeting met VPT Young 
Professionals 
33 Maandag en dinsdag van 14 uur - 16 uur: 
inloopspreekuur Digitale PodiumRie

SPONSORS	VAN	DE	VPT	ACADEMY
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VPT	ACADEMY
TIJDSCHEMA	LEZINGEN	EN	WORKSHOPS

MAANDAG 18-01 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
DOME I Techniek in het museum Technical audio systems visit 

Montreux Jazz Festival’(Engels)
Mixed reality technologie:  
wat houdt dat in?

Hoe past led in het ‘internet  
of things’?

Rutger van Dijk - Theateradvies bv Josë Gaudin - Meyer Sound 
 Laboratories Inc.

Joris Weijdom Keynote Speaker  
- HKU Futurelabs

Henk van der Geest - iLo

DOME II Waarom moet een trekkenwand een 
trekkenwand zijn?

Wie kent de krachten van  
een noodstop? (Engels)

Historische theatermachinerie:  
onverwachte mogelijkheden bij 
moderne producties.

Geluidssystemen afregelen.  
Meten = Weten ;-)

Michiel van der Zijde  
Prolyte Products Group

Jasper Schulte - Staatstheater Hannover 
en Volker Kirsch - Bosch Rexroth

Jerome Maeckelbergh  
theatrEurope vzw

Timo Beckman - Geluidstechniek

DOME III Surround 27.4 VPT & Zichtlijnen Het gehoorconvenant: herrie om 
gehoorbeschadiging te beperken

CEN TC433: de toekomstige entertain-
ment norm voor hijsen en heffen 
(Engels)

Dennis Slot - Compaenen Gerda Kroeze-Knol - voorzitter VPT Berend Schans - VNPF en 
 Willem Westermann - VVEM

Dirk Bakker - Nationale Opera & Ballet, 
Matthias Möller - Prolyte Products 
Group, Jens Schröder - TTS Syke

DINSDAG 19-01 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
DOME I Meer muziek, minder overlast! De ervaringen in Lightdesign, 

-programming en -operating voor 
artiesten wereldwijd

Digital Imaging with leds (Engels) Tomorrowland: entertainment 
is óók decor!

Jan Bril - Het GeluidBuro André Beekmans - The Art of Light Mike Wagner - ARRI Inc Martin Determann - Vorm & Decor
DOME II Live Concerts; Crowd Control PMSE: Wat gaat er met onze 

microfoonzenderkanalen gebeuren?
Geluidstechniek en productie in 
de (internationale) dancescene

Radiofrequentiecoördinatie: 
microfoons, WiFi en porto’s op Lowlands

Erwin Sprengers - Mojo Barriers BV Roland Mattijsen - AEM en  
Willem Westermann - VVEM

Niels van Smeerdijk  
Van-Smeerdijk Audio

Kees Heegstra - Camel & Co

DOME III Veilig werken op hoogte - klimmen in 
daken en steigers bij evenementen

Hoe ziet de toekomstige event 
technicus er uit?

Als we geluid konden zien... Hoe verder na het afschaffen 
van de VAR per 1 april 2016?

Roy Schilderman - RigRoy panel onder leiding van Han Ellenbroek 
MEL | E-learning consultant

Reind Brackman Keynote Speaker  
- Trekwerk BV

Dick Molenaar  
All Arts Belastingadviseurs

WOENSDAG 20-01 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
DOME I Bedrijfsvoering van de toekomst Lichtkunst in theater, musea 

en architectuur
Creativity meets innovation -  
new challenges of visual design

High Resolution Video: 4K – Ready?

Jeroen de Leeuw 
Rotterdamse Schouwburg

Maarten Warmerdam 
Theatermachine lichtontwerpers

Koert Vermeulen Keynote Speaker 
- ACT lighting design

Jozef Hey en Niels Otten  
BeamSystems

DOME II Ethernet netwerken voor video, licht 
en geluid

Tekenstandaard voor entertainment-
techniek

3D vliegen – knelpunten tussen 
creativiteit en arboregels

Licht- en geluidsmensen tussen het 
publiek?

Bart Swinnen - Luminex Panel olv: Willem Westermann - VVEM Panel olv: Roy Schilderman- RigRoy Panel olv Jim Klinkhamer- Architect
DOME III HBO-onderwijs: over stagiairs, stages, 

onderzoeken en binnen- en buiten-
schoolse afstudeerprojecten

Electroacoustic Solutions for 
Adaptable Spaces and Venues 
(Engels)

ETTE project: Werk jij veilig op mijn 
podium?

Creatieve wensen mogelijk maken 
met slim bedachte machines

Niko Bovenberg - docent Opleiding 
Techniek en Theater (OTT)

John Pellowe - Meyer Sound Project 
Director Acoustics | Constelation

Chris van Goethem - RITCS en Willem 
Groenewoud - MBO College Hilversum

Wouter Paesen - Trekwerk BV

LEGENDA
Keynote speaker
Licht
Geluid
Av-techniek
Hijsen en heffen
Arbo & normering
Advies & ontwerp
Arbeidsmarkt 
Scholing
Duurzaamheid
Divers

VPT DOME
ELKE	DAG	
10 uur - 12 uur  
14 uur - 16 uur
Ontmoeting met VPT 
Young Professionals
MAANDAG	EN	
DINSDAG
14 uur - 16 uur
Inloopspreekuur  
Digitale PodiumRie
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NOVITEITEN

423	ALS	Intercom	bv
Behalve haar bekende producten zal ASL 
Intercom het nieuwe FLEXUS systeem tonen.
De FLEXUS apparatuur omvat onder meer 
speaker stations en beltpacks. Elk speaker 
station heeft - naast een aantal full duplex 
intercom kanalen - zes zgn. multi-function 
kanalen, programmeerbaar voor Cue Light 
Control, GPO control en Intercom ‘Listen Only’.
33 E: info@asl-inter.com

225	Audioflex
Naast het adviseren, ontwerpen en installeren 
van geluidsinstallaties, richt Audioflex zich op 
het assembleren van professionele audiobeka-
beling in naam van Cableflex. Cableflex is de 
webshop voor uw audiobekabeling op maat. 
Alle producten zijn met zorg samengesteld en 
gekeurd. Op de webshop vindt u een breed 
assortiment aan producten, zie www.cableflex.nl.
33 E: info@audioflex.nl 

308	BeamSystems
Na de 3D hype is inmiddels 4K het buzz woord 
in de AV industrie. Wij leggen u uit wat in úw 
omstandigheden de juiste keus is op het gebied 
van AV apparatuur aan de hand van praktijk 
voorbeelden. Extra aandacht wordt besteed aan 
signaal overdracht. Door hoge resoluties zijn 
goede videoprocessors, converters en bekabeling 
van cruciaal belang.
33 E: info@beamsystems.nl 

211	Bose	bv
De Bose® F1 Model 812 flexible array loudspeaker 
is de eerste draagbare actieve luidspreker waar- 
mee u het verticale dekkingspatroon kunt aan- 
passen. Waar u ook speelt, u beschikt altijd over 
de juiste dekking voor de juiste ruimte.
33 E: infopro_nl@bose.com 

508	Cornet	Seating	Renovation
Samen met Cornet Seating Systems bieden 
wij een volledige renovatie van vaste en tele - 
scopische tribunes. In plaats van een ingrijpende 
investering kunnen wij uw bestaande tribune 
technisch weer optimaal maken, waarbij wij 
uw tribune door herstofferen een nieuwe look 
kunnen geven.
33 E: info@cornet.be 

508	Cornet	Seating	Systems	bvba
Cornet lanceert:
3- een nieuw lichtgewicht podium, gewicht 

vanaf 22kg, geschikt voor binnen én buiten! 
3- magneetpodium rapid click, solide en voor- 

zien van sterke en veilige magneetverbinding!
3- Beide podia zijn tüv gekeurd en belastbaar 

met 750 kg/m2! 
3- volledig renovatie service. Uw tribune 

technisch weer optimaal en een nieuwe look 
door herstoffering!
33 E: podium@cornet.be 

506	Design	Express
Vectorworks Spotlight 2016 biedt veel nieuws 
voor ontwerpers in entertainment:
3- Podiumtakels definiëren/documenteren;
3- Instellen hoe lichttoestellen reageren op 

verandering van focuspunten;
3- Precieze plaatsing van gebogen trussen 

op diameter;
3- Meer controle over limieten en hellingen 

bij fotometrische meetpunten ;
3- Create Stage ondersteunt plaatsing van 

meerdere standaardpodiumdelen en 
-accessoires;
3- Meer flexibiliteit.

Check 2016.vectorworks.nl
33 E: info.nl@designexpress.eu
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121	Elation	Professional	B.V.
Momenteel zet Elation een nieuwe standaard 
op het gebied van efficiëntie en performance 
met de nieuwe Platinum lampen en LED-tech-
nologieën. Als één van de eerste bedrijven die 
vanaf 2003 LED armaturen aanbood, is Elation 
voorloper in LED kwaliteit en efficiëntie met 
innovaties zoals Hex-color en Chip on Board 
(COB) technologie.
33 E: info@elationlighting.eu 

103	ETC	Ltd
LED zal de Ster zijn op de stand van ETC, waar 
naast de Source Four® LED Series 2, ook de 
recent geïntroduceerde ColorSource producten 
getoond gaan worden. Ontdek de award 
winnende EOS familie licht stuurtafels v2.3 
software, met een doorbraak in het aansturen 
en beheren van kleuren t.b.v. LED armaturen.
33 E: uk@etcconnect.com 

123	Finesse	Parketvloeren	bv
Theatervloeren van Finesse kunnen worden 
opgebouwd uit verschillende geschikte hout- 
soorten waaronder Kerouwing. De houtstroken 
worden gemaakt op een verende of vaste onder-
constructie van vuren houten balken. In het 
werk worden vervolgens de houten stroken 
geschuurd en afgewerkt met een stroeve matte 
slijtvaste olie.
33 E: info@fpvl.nl 

518	GOED	licht	en	geluid
Nieuwe 6 in one led producten en een nieuwe 
line array speaker zullen worden voorgesteld 
op CUE.
33 E: info@goedlichtengeluid.nl 

114	Invent	Design
De afgelopen twee jaar heeft DigiDot (een merk 
van InventDesign) zichzelf toegelegd op het ont- 
wikkelen van de volgende generatie LED controller. 
Onze missie is om de slimste controller te maken 
met de hoogste capaciteit in een revolutionair 
klein formaat. Een geavanceerde controller die 
6000 kanalen of 2000 RGB LED’s aanstuurt.
33 E: info@inventdesign.nl

212	Jurlights
Jurlights ontwerpt, adviseert en levert audio- 
visuele technische producties. Ons doel is de 
optimale oplossing te vinden voor iedere vraag 
- perfect uitgevoerd en gemaakt met de juiste 
intentie - waar alles bij elkaar komt en magie 
kan ontstaan. Van idee naar ontwerp, strak 
gecoördineerd, tot aan de show, het moment.
33 E: info@jurlights.nl 

523	Keylight	–	Wireless	Event	Lighting
KEYLIGHT biedt een breed assortiment van 
draadloze RGBW LED accu lampen, van spotlight 
tot striplight, uplighters die ook gemakkelijk 
kunnen worden opgehangen, en sterke (3400 Lm) 
spots. ALLE lampen zijn (onder meer) wireless 
DMX aanstuurbaar en geschikt voor binnen en 
buiten gebruik (waterproof - IP65).
33 E: info@keylight.nu 

417	LevTec	BV
HCWA TwinMaster, met een inbouwbreedte 
vanaf 198 mm, de smalste, vol redundante, high 
performance, trekkenlier ter wereld. GearHub.nl, 
het online deelplatform voor theaters en gezel- 
schappen. Een online database voor het zoeken, 
vinden en inzetten van alles wat er al was, maar 
niemand wist waar.
33 E: info@levtec.nl 

108	The	Light	Connection	Stand
3- JANDS Lichtsturingen: Jands heeft, naast een 

paar zeer geavanceerde lichttafels, enkele 
superieure lichtsturingen voor pc ontwikkeld.
3- Het assortiment van Chroma Q fixtures 

bestaat o.a. uit modern vormgegeven LED 
RGBW hanglampen en schijnwerpers met 
één krachtige led lichtbron met een enorme 
lichtopbrengst in zowel wit als in alle kleuren. 
3- Wi-DMX: Draadloos en probleemloos DMX 

bedienen met de Wi-DMX pro series zender 
en ontvanger, geschikt voor betrouwbare data 
overdracht over grote afstanden.
33 info@lightconnection.nl

514	Louis	Reyners	BV	
3- CM Lodestar RRS; enkel parts 2t takel
3- CM Lodestar nu met IP66
3- GIS LPM unit 250kg unit LPM met een eigen 

gewicht van slechts 12 kg
3- Ergodyne, nieuwe catalogus 2016 is uit; 

nieuwe handschoenen, nieuwe lijn oog-
bescherming, upgrade ‘bump cap’, ga de 
uitdaging aan en duik zelf in de catalogus!
33 E: info@lr.nl 

207	Lumen	Solutions	BV
Op CUE2016 presenteert Lumen Solutions 
twee wereldprimeurs: – Kleinste professionele 
led-armatuur ROSCO PICA CUBE –In eigen 
beheer ontwikkelde zaallicht led-armatuur de 
AMBILUX spot. Daarnaast staan enkele nieuwe 
producten van onze partners centraal, namelijk: 
Anolis, Studio Due, Rosco, Galaxia Led, ETC, 
LivingLight, Gantom en Artecta.
33 E: info@lumensolutions.nl 

223	M-PRO	BeNeLux
K-array lanceerde onlangs hun S.A.T SlimArray-
Technology line-array systeem. Met het Firenze 
KH8/KS8 systeem als vlaggeschip, zetten ze een 
nieuwe trend, gevolgd door de KH2, KH3 en 
KH5 Concert Series line-array systemen. 
De Python line-array column speakers werden 
onlangs in de Opera van Londen geïnstalleerd.
33 E: info@m-pro.be

519	More	AV
Tijdens CUE2016 zal de EVO6 van Funktion 
One te zien zijn. Dit is een compleet nieuw 
hoorngeladen top voor de middelgrote toe- 
passingen. NST Audio heeft twee nieuwe 
modellen van 4-in/8-uit processors met o.a. 
dynamische EQ. De 4-kanaals Full Fat Audio 
versterkers hebben nu ook ingebouwde 
NST Audio processing.

112	OSRAM	Benelux	B.V.
Op de OSRAM stand vindt u de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van lichtbronnen 
voor effect-, podium-, studio- en architectuur-
verlichting. Door de nauwe samenwerking met 
fabrikanten van verlichtingstoestellen zijn de 
OSRAM lampen geoptimaliseerd voor hun 
toepassingen.
33 E: osram@osram.nl 

116	Penn	Elcom	GmbH
MOL3 Automatische Vlindersluiting, de beste 
sluiting voor de beste Flightcases.
33 E: post.eu@penn-elcom.com 

407	Podiumtechniek.nl
Podiumtechniek.nl verkoopt niet alleen, maar 
ontwikkelt en levert producten die wij niet 
eerder in theaters zijn tegengekomen. 
De producten onderscheiden zich door kwaliteit, 
duurzaamheid en gemak, zoals de A-BEE 
DMX-remote, Microfoon-magneten, Beam-
pointer, Loadcheck Harting-tester, aansluitmate-
riaal en nog diverse andere producten.
33 E: info@podiumtechniek.nl 
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405	Rolight	
Op de stand zal de scherpe projectie van Christie 
u opvallen. Het nieuwe modulaire Admiral 
Freedom systeem is prominent aanwezig 
evenals de nieuwe Filmgear studio armaturen. 
De lichtstuurtafel (dot2) én de intercom 
oplossing (GreenGo wireless) van dit moment 
mogen niet ontbreken.
33 E: info@rolight.nl 

522	Ron	Vogel	Audio
VUE Audiotechnik luidsprekersystemen.
33 E: info@ronvogelaudio.com

513	SevenSound
Q-serie versterkers, lichtgewicht TD-class 
versterkers met een vermogen van 2x3000 Watt 
aan 4 ohm. iQ-series versterkers, lichtgewicht 
versterkers, 4x5000 watt @ 2 ohm met DSP 4x4.
33 E: contact@sevensound.nl 

409	Sound	&	Light	Import
In onze stand zullen onder andere de nieuwe 
producten van Adamson getoond worden zoals 
het nieuwe S10 line array systeem met de 
bijbehorende S119 baskast. Uiteraard zullen er 
ook de microfoons van Heil sound, de volledige 
lijn van Atventix en de led verlichting van onze 
Queled producten te zien zijn.
33 E: info@soundandlight.nl 

122	Stapotech	BVBA	
StaPoTech BVBA ontwerpt, levert en realiseert 
mechanische podium installaties. Dit bedrijf van 
middelbare grootte en meer dan 100 jaar 
ervaring in het bedrijf aanwezig, is gespeciali-
seerd in trommeltrek systemen, goederenhef-
fers, orkestbakliften, onderdelen voor de 
attractiemarkt, staalconstructies, alles in eigen 
fabriek en beheer innovatief naar de toekomst.
33 E: info@stapotech.be 

225	Syndesie
Met SYN-APP kunt u met een smart-device op 
eenvoudige wijze vanuit elke locatie uw licht- 
systeem aansturen. U kunt uw instellingen 
opslaan en via een weekagenda laten afspelen. 
Het aantal faders, scenes en/of groepen bepaalt 
u zelf; zo kunt u uw ruimte geheel naar eigen 
wens vormgeven. Sun-App is volledig compatible.
33 E: info@syndesie.nl 

200	Tau	Audio	Solutions	BV	
Tau Audio Solutions laat tijdens CUE2016 een 
aantal ontwikkelingen zien over audio over IP. 
Specifiek toegepast in een aantal praktijkvoor-
beelden die niet alleen praktisch zijn maar ook 
kostenbesparend werken.
33 E: info@tau.nl 

217	The	Audio	Specialists
3- Midas PRO-X met Neutron engine
3- Turbosound IQ- & Siena Series
3- Telex systemen
3- Clair Brothers Kit Curve
3- DDM DM12 & DDM16 (powered by Midas)
33 E: info@theaudiospecialists.eu

108	The	Light	Connection
JANDS Lichtsturingen: Jands heeft, naast een 
paar zeer geavanceerde lichttafels, enkele 
superieure lichtsturingen voor pc ontwikkeld 
(mac of windows). In eigen beheer is door ons 
een stevige metalen tablet houder ontwikkeld, 
die bevestigd kan worden aan een Jands S1 of 
M1 PC wing. De tablethouder is geschikt voor 
meerdere merken tablets, maar speciaal 
geconstrueerd voor de Windows Surface Pro. 
Omdat hierop de Jands Byron software kan 
draaien, converteer je de pc wings daarmee tot 
compacte, krachtige complete lichttafels, met 
dezelfde capaciteiten als de grotere T2, I3 en L5 
desks.De software kun je gratis downloaden en 
is erg leuk om mee te experimenteren. 
33 www.jandslighting.nl

519	Think!	AV
Tijdens CUE2016 zal de EVO6 van Funktion One 
te zien zijn. Dit is een compleet nieuw hoorn- 
geladen top voor de middelgrote toepassingen. 
NST Audio heeft twee nieuwe modellen van 
4-in/8-uit processors met o.a. dynamische EQ. 
De 4-kanaals Full Fat Audio versterkers hebben 
nu ook ingebouwde NST Audio processing.
33 E: info@think-av.nl 

127		Total-Image		
(media	&	showcontrol	systems)

Naast ‘pixel-mapping’ met de nieuwe Watchout 
versie 6 en een geavanceerde ‘motor-tracking’ 
en ‘projection-mapping’ set-up, aangestuurd 
door Coolux, zal Total-Image een nieuw product 
introduceren, genaamd Live! Live! is een real-time 
3D graphics engine met acht onafhankelijke 
3G-SDI camera ingangen, vier HDMI-ingangen 
en maximaal twaalf 4K video uitgangen.
33 E: info@total-image.nl 

vertrouwde kwaliteit Gerriets Toneel-/theaterstoffering, decoratiematerialen, (rond)horizons, 
projectieschermen, dansvloeren en alle techniek die daarbij hoort aan rail- en rolsystemen. ASM Ketting- & band-
takels, vliegsystemen, trekstangen en liften voor licht & geluidssystemen alle klasse BGV C1 en besturingssystemen tot 
niveau SIL 3. Bumat Draaischijven, draaipodiums, draaiplatforms, toneelwagens, hefplateaus, speciale draaischijven 
en constructies op maat. C.Adolph Decortechniek, bok-/zwenkwielen, rollen, fitsen & krommers, scharnieren, decor 
hijsogen, roedeklemmen, harpsluitingen. First Stage Rigging producten, stroppen, steels, half-couplers, karabijnen, 
universele truss adapters, balkklauwen, o.a. klasse BGV C1

Gespecialiseerd in de symbiose 
tussen vorm & techniek, zijn wij 

uw partner in het leveren 
van innovatieve 

oplossingen 
voor de theater- en 

evenementenbranche, 
welke kwalitatief voldoen 

aan de hedendaagse eisen. 
Vertrouwd aanspreekpunt 

voor vertegenwoordiging van:

t + 31 (0)20 408 2553   @ info@levtec.nl   www. levtec.nl

ADV LEVTEC juni 2010.indd   1 11-06-10   00:00

BEZOEK ONS OP 
CUE 2016 • STAND 417

214	Unican	GmbH
Op CUE2016 wordt onze nieuwste software, 
OpenCue 3, en de laatste ontwikkeling op het 
gebied van bedienconsoles, de MOVEO 3, voor- 
gesteld. We kijken er naar uit om de samen- 
werking met operators ook voor deze nieuwste 
ontwikkelingen voort te zetten.
33 E: mail@unican.de

202	Wiltec	B.V.	
Deltec Tape: dé nieuwe standaard voor theater 
en entertainment! Deltec Tape is dé tapespecialist 
binnen de entertainmentbranche. Deltec Gaffer- 
tape Pro is vernieuwd en voldoet aan de aller- 
hoogste eisen voor de entertainmentbranche. 
De tape is door toonaangevende bedrijven als 
beste getest en is dé nieuwe referentie op het 
gebied van tapes!
33 E: sales@wiltec.nl 

402	Yamaha	Music	Europe
Op CUE presenteren wij de nieuwe Yamaha 
digitale audio mixer: Rivage PM10.
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INNOVATIEGALERIJ

SCENIUS

•		1400W	OSRAM	discharge	lamp

•		8°-55°	zoom

•		Focus	tracking	system

•		Dyna-Cue	effects

•		6000	K	color	temperature

•		CRI≈95

•		CMY	System	+	Linear	CTO

•		7-color	wheel

•		2	Wheels	with	6+6	rotating	Gobos

Visit at stand 400-403

THE NEW ADVANCED SPOTLIGHT WITH AN 
extremely high CRI

AED Distribution

Rolight
(Ma Lighting) 
Dot2

ETC Ltd
ColorSource 
Relay

AED Distribution
Scenius

Syndesie
de Syn-App

ETC Ltd
ColorSource Spot

AED Distribution
SolaWash Pro 
2000

ETC Ltd
Eos v2.3 Colour 
Control

Elation 
Professional B.V.
Elation Platinum 
FLX

Lumen Solutions
Rosco Pica Cube

Controllux B.V.
Swefog Duramax 
X3

Elation 
Professional B.V.
Elation eMotion

Beeld

Shure Distribu-
tion Benelux
QLX-D – Digitaal 
Draadloze 
Systemen

Audio Electronics 
Mattijsen (AEM)
Meyer Sound CAL

Shure Distribu-
tion Benelux
PSM300 –   
Personal in-ear 
Monitoring

GeluidLicht

Licht

Audio Electronics 
Mattijsen (AEM)
WisyCom RF over 
Fibre

Ampco Flashlight 
Sales BV
Allen & Heath 
DLive

Bose professional
Bose F1 Flexible 
Array Loud-
speaker 

Ampco Flashlight 
Sales BV
DiGiCo S21

AED Distribution
TouchMix

Ampco Flashlight 
Sales BV
Martin Audio 
CDD

Hoac Schweiss-
technik 
Up2Move

LevTec BV
GEARHUB.NL

Rolight
GreenGo Wireless

Rolight
(Admiral) 
Freedom System

LevTec BV  
HCWA-TwinMaster

Bosch Rexroth B.V.
Emergency Stop 
Damper

Hoac Schweiss-
technik
Stacking Truss

Wiltec BV
Deltec Gaffertape 
Pro

Event Acoustics
MeTrao

Share Know-
ledge Now
SKN Multizuil

DienstenGeluid Podiumtechniek
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EXPOSANTEN
OP	PRODUCTEN	/	DIENSTEN

Advies	&	Ontwerp	
311 Ampco Flashlight Sales BV
421 Amptec
201 Audio Electronics Mattijsen BV
517 AudioBizz Benelux BV
225 Audioflex
508a BaOpt Benelux BV
203 COS nv
305 DTS-2
225 DVTS
413 FACE
111 Fairlight BV
500 Full AVL Distribution
537 Het GeluidBuro
425 Holland P.A. Service B.V.
527 IAB Instituut voor Audio
225 ISO-Audio
212 Jurlights
108 The Light Connection
207 Lumen Solutions BV
533 Mennegat Trading BV
519 More AV
225 Nico Heijboer Lichtadvies
119 pb|theateradviseurs b.v.
407 Podiumtechniek.nl
507 PRO-TRUSS
101 Ramselaar Light Solutions
405 Rolight
118 Ron De Groot Theatertextiel bv
522 Ron Vogel Audio
504 Samenwerkende Theaterspecialisten (SaTS)
225 Share Knowledge Now B.V.
217 The Audio Specialists
200 Tau Audio Solutions BV
306 Theateradvies BV
519 Think! AV
310 WG Theatertechniek
225 WHE

Beeldapparatuur	
311 Ampco Flashlight Sales BV
308 BeamSystems
212 Jurlights
401 Maas CPS B.V.
509 OakSoft BV
407 Podiumtechniek.nl
507 PRO-TRUSS
519 Think! AV
127 Total-Image (media systemen)
310 WG Theatertechniek
225 WHE

Decor	&	accessoires
417 LevTec BV
124 NicLen BV
509 OakSoft BV
507 PRO-TRUSS
512 RL Sales
118 Ron De Groot Theatertextiel bv
202 Wiltec B.V.

Geluidstechniek
125 AB Music
408 Adam Hall GmbH
311 Ampco Flashlight Sales BV
421 Amptec
423 ASL Intercom bv
201 Audio Electronics Mattijsen BV
517 AudioBizz Benelux BV
225 Audioflex
211 Bose bv
225 DVTS
413 FACE
111 Fairlight BV
501 Friand Elektrotechniek BV
500 Full AVL Distribution
518 GOED licht en geluid
425 Holland P.A. Service B.V.
527 IAB Instituut voor Audio

SC4098

TO YOUR AUDIENCE
G E T  C LO S E R

CUE 2016
18-20 January in Ahoy

Visit our booth # 421

Free registration: 
www.cue.nl/bezoekers/registratie

Duifhuisweg 11 - Industriezone “Het Dorpsveld” 
B-3590 Diepenbeek - België 
www.amptec.nl - sales@amptec.nl 
Tel: +31 (0) 73 752 12 65 - Fax: +32 (0) 11 28 14 59

dpamicrophones.com Made in Denmark

Amptec will be present with DPA microphones, Sony DWX wireless, AVID Live, 10EaZy, RME.

amptec_ad_BW.indd   1 07/12/15   13.08
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225 ISO-Audio
212 Jurlights
223 M-PRO BeNeLux
401 Maas CPS B.V.
208 Main Gear Supply B.V.
533 Mennegat Trading BV
519 More AV
225 Nico Heijboer Lichtadvies
509 OakSoft BV
407 Podiumtechniek.nl
507 PRO-TRUSS
505 Romal
522 Ron Vogel Audio
219 Sennheiser Nederland B.V.
513 SevenSound
225 Share Knowledge Now B.V.
209 Shure Distribution Benelux
217 The Audio Specialists
200 Tau Audio Solutions BV
519 Think! AV
109 Tronios B.V.
531 Variphone Nederland B.V.
310 WG Theatertechniek
225 WHE
402 Yamaha Music Europe

Hijs-	en	heftechniek
511 ALP Lift Hoogwerksystemen B.V.
311 Ampco Flashlight Sales BV
126 Böcker Nederland B.V.
105 Controllux BV
305 DTS-2
103 ETC Ltd
516 Groneman B.V.
527 IAB Instituut voor Audio
417 LevTec BV
514 Louis Reyners BV
124 NicLen BV
509 OakSoft BV
407 Podiumtechniek.nl
507 PRO-TRUSS
405 Rolight
419 Roodenberg Staalkabels BV
519 Think! AV
214 Unican GmbH

Hoogwerksystemen	&	klimmateriaal
511 ALP Lift Hoogwerksystemen B.V.
126 Böcker Nederland B.V.
105 Controllux BV
417 LevTec BV
514 Louis Reyners BV
225 Nico Heijboer Lichtadvies
509 OakSoft BV
512 RL Sales
118 Ron De Groot Theatertextiel bv

Lichttechniek
408 Adam Hall GmbH
105 ADB
311 Ampco Flashlight Sales BV
105 ARRI
105 Controllux BV
225 DVTS
121 Elation Professional B.V.
103 ETC Ltd
413 FACE
111 Fairlight BV
501 Friand Elektrotechniek BV
500 Full AVL Distribution
518 GOED licht en geluid
527 IAB Instituut voor Audio
114 Invent Design
212 Jurlights
523 Keylight - Wireless Event Lighting
105 Kupo Grip
218 Lapp Benelux BV
108 The Light Connection
207 Lumen Solutions BV
401 Maas CPS B.V.
208 Main Gear Supply B.V.
519 More AV
225 Nico Heijboer Lichtadvies
124 NicLen BV
509 OakSoft BV
112 OSRAM Benelux B.V
407 Podiumtechniek.nl
507 PRO-TRUSS
105 Prolyte Group
105 COSMOLIGHT SRL (Quartzcolor)
101 Ramselaar Light Solutions
105 Robe
405 Rolight
225 Share Knowledge Now B.V.

105 Swefog
225 Syndesie
519 Think! AV
109 Tronios B.V.
105 Verlinde

Meubilair	&	zaalstoelen
508 Cornet Seating Systems bvba
203 COS nv
107 Fibrocit
123 Finesse Parketvloeren bv
113 Jezet Seating NV
509 OakSoft BV

Multimediatechniek
311 Ampco Flashlight Sales BV
308 BeamSystems
413 FACE
501 Friand Elektrotechniek BV
114 Invent Design
212 Jurlights
108 The Light Connection
401 Maas CPS B.V.
509 OakSoft BV
507 PRO-TRUSS
505 Romal
225 Share Knowledge Now B.V.
127 Total-Image (media systemen)
310 WG Theatertechniek
225 WHE

Opleidingen
508a BaOpt Benelux BV
314 Herman Brood Academie (MBO UTRECHT)
527 IAB Instituut voor Audio
225 ISO-Audio
314 Mediacollege Amsterdam
225 Nico Heijboer Lichtadvies
314 ROC A12
504 Samenwerkende Theaterspecialisten 

(SaTS)
225 Share Knowledge Now B.V.
515 STEPP Vzw

(Tijdelijke)	podia	en	tribunes	
503 Alutrading B.V.
508 Cornet Seating Systems bvba
203 COS nv

123 Finesse Parketvloeren bv
113 Jezet Seating NV
509 OakSoft BV
405 Rolight
118 Ron De Groot Theatertextiel bv

Rigging	
408 Adam Hall GmbH
503 Alutrading B.V.
311 Ampco Flashlight Sales BV
105 Controllux BV
103 ETC Ltd
111 Fairlight BV
212 Jurlights
105 Kupo Grip
417 LevTec BV
514 Louis Reyners BV
225 Nico Heijboer Lichtadvies
124 NicLen BV
509 OakSoft BV
407 Podiumtechniek.nl
507 PRO-TRUSS
405 Rolight
419 Roodenberg Staalkabels BV
300 Thearent
519 Think! AV
214 Unican GmbH

Special	effects
408 Adam Hall GmbH
413 FACE
518 GOED licht en geluid
417 LevTec BV
108 The Light Connection
208 Main Gear Supply B.V.
124 NicLen BV
509 OakSoft BV
112 OSRAM Benelux B.V
507 PRO-TRUSS
225 Share Knowledge Now B.V.
519 Think! AV

Vakmedia
515 STEPP Vzw

Werving	&	Selectie
525 DOP Crewservice
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EXPOSANTEN

VPT-bedrijfsleden zijn groen gemarkeerd.

125 AB Music
408 Adam Hall GmbH
105 ADB
400 AED Distribution nv
403 AED Distribution nv
311 All Areas 
511 ALP Lift Hoogwerksystemen B.V.
503 Alutrading B.V.
311 Ampco	Flashlight	BV
421 Amptec
208 Apex
208 Apia
105 ARRI
521 ARX
423 ASL Intercom bv
417 ASM Steuerungstechnik GmbH
201 Audio	Electronics	Mattijsen	BV
304 AUDIO	XL
517 AudioBizz Benelux BV
225 Audioflex
301 Aukes	Theatertechniek	Verkoop	BV
411 AVtrade
508a BaOpt Benelux BV
308 BeamSystems
126 Böcker Nederland B.V.
206 Bosch	Benelux
206 Bosch	Rexroth	B.V.
206 Bosch	Security	Systems
206 Bosch	Thermotechniek	B.V.
211 Bose	bv
208 BSL-Lighting
417 CAST / C.Adolph&RST Distribution GmbH
105 Controllux	BV
508 Cornet Seating Renovation
508 Cornet Seating Systems bvba
203 COS nv
314 Creative	College
311 Cybermotion 
521 Danley Soundlabs
411 Dataton AB

506 Design Express
525 DOP Crewservice
500 DTS Lighting
305 DTS-2	(Dutch	Theatre	Systems	&	Services	bv)
225 DVTS
221 E-Audio Benelux B.V.
121 Elation Professional B.V.
221 Electric Sound Benelux B.V.
103 ETC Ltd
311 Event Acoustics 
413 FACE
111 Fairlight	BV
107 Fibrocit
123 Finesse Parketvloeren bv
521 FIRM4 bv
501 Friand Elektrotechniek BV
500 Full AVL Distribution
417 Gearhub.nl 
417 Gerriets GmbH
518 GOED licht en geluid
516 Groneman B.V.
314 Herman Brood Academie (MBO UTRECHT)
537 Het GeluidBuro
303 Highlite	International	B.V.
406 HOAC Schweisstechnik GmbH
518 Hof Alutec
425 Holland P.A. Service B.V.
527 IAB Instituut voor Audio en Belichtingstechniek
502 Interstate Audio BV
114 Invent Design
225 ISO-Audio
225 Jaap Oostveen
113 Jezet	Seating	NV
312 JLT Cases
312 JLT Distribution
212 Jurlights
302 KERAF
523 Keylight - Wireless Event Lighting
105 Kupo Grip
218 Lapp Benelux BV
104 Lee Filters
417 LevTec	BV
108 The Light Connection
208 LIGHT-INC
514 Louis	Reyners	BV
207 Lumen Solutions BV
401 Maas CPS B.V.

OP	ALFABET
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208 Main Gear Supply B.V.
521 MC2 Audio
314 Mediacollege	Amsterdam
120 Megalight nv
533 Mennegat Trading BV
201 Meyer Sound Laboratories
519 More AV
223 M-PRO BeNeLux
102 Nedelko B.V.
208 Next Pro Audio
225 Nico Heijboer Lichtadvies
124 NicLen BV
521 Nova Acoustic
509 OakSoft BV
314 Opleidingsplein		

(samenwerkende opleidingen PET)
112 OSRAM Benelux B.V
109 Pangolin Laser Systems 
119 pb|theateradviseurs	b.v.
215 Peitsman	Licht	en	Geluid	B.V.
116 Penn Elcom GmbH
208 Pioneer Pro Audio
407 Podiumtechniek.nl
105 Prolyte Group
507 PRO-TRUSS
105 COSMOLIGHT SRL (Quartzcolor)
101 Ramselaar Light Solutions
117 Rebo Systems
524 Rent Around
510 Rentman
210 Riedel Communications
512 RL Sales
105 Robe
105 Robert Juliat
314 ROC	A12
405 Rolight
505 Romal
118 Ron De Groot Theatertextiel bv
522 Ron Vogel Audio
419 Roodenberg Staalkabels BV
221 RRB Group B.V.
504 Samenwerkende	Theaterspecialisten	(SaTS)
314 SBB (Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
419 SCAN-RIG AB
119 Scena	adviseurs	b.v.
219 Sennheiser Nederland B.V.

513 SevenSound
115 SGM LIGHT A/S 
225 Share Knowledge Now B.V.
205 ShelbyRent Rainprotection
415 ShowTex	Nederland	BV
209 Shure	Distribution	Benelux
119 SIAP	B.V.
314 SintLucas
201 Solid State Logic
409 Sound	&	Light	Import
507 Stage Rental Tilburg 
529 Stageplate
122 Stapotech	BVBA
515 STEPP Vzw
105 Swefog
225 Syndesie
217 The	Audio	Specialists
217 The	Audio	Specialists	Germany	(Cadac	digital)
200 Tau Audio Solutions BV
300 THEARENT
306 Theateradvies	BV
106 Theatex
519 Think! AV
127 Total-Image (media & showcontrol systems)
404 Trekwerk
109 Tronios B.V.
214 Unican GmbH
518 Valksound
531 Variphone Nederland B.V.
105 Verlinde
427 VGM Tribunes
500 Visual Productions BV
316 VPT
110 Waagner-Biro Luxembourg Stage Systems S.A.
411 WATCHOUT
527 Werk & Houding
310 WG	theatertechniek
225 WHE
202 Wiltec B.V.
201 WisyCom srl
507 Wytec trade
100 XLR BVBA
521 XTA Electronics
402 Yamaha Music Europe
316 Young	Professionals	VPT
105 Zero 88 Eaton Lighting Systems
314 Zoomvliet	Studio

Roland V-1HD video switcher – de ultieme compacte HDMI mixer
4 HDMI inputs en 2 HDMI outputs met de intuïtieve bediening van eerdere modellen

Verkoopprijs € 915,83 ex BTW

+31 (0)20 4271010

www.beamsystems.nl
info@beamsystems.nl

Verkoop&Verhuur

Veemarkt 44a   |   1019 DD Amsterdam   |   020-4624992   |   sales@aukes.nl   |   www.aukes.nl
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VPT-bedrijfsleden zijn groen gemarkeerd.

100 XLR BVBA 
101 Ramselaar Light Solutions
102 Nedelko B.V.
103 ETC Ltd
104 Lee Filters
105 ADB
105 ARRI
105 Controllux	BV
105 Kupo Grip
105 Prolyte Group
105 COSMOLIGHT SRL (Quartzcolor)
105 Robe
105 Robert Juliat
105 Swefog
105 Verlinde
105 Zero 88 Eaton Lighting Systems
106 Theatex
107 Fibrocit
108 The Light Connection
109 Pangolin Laser Systems 
109 Tronios B.V.
110 Waagner-Biro Luxembourg Stage Systems S.A.
111 Fairlight	BV
112 OSRAM Benelux B.V
113 Jezet	Seating	NV
114 Invent Design
115 SGM LIGHT A/S 
116 Penn Elcom GmbH
117 Rebo Systems
118 Ron De Groot Theatertextiel bv
119 pb|theateradviseurs	b.v.
119 Scena	adviseurs	b.v.
119 SIAP	B.V.
120 Megalight nv
121 Elation Professional B.V.
122 Stapotech	BVBA
123 Finesse Parketvloeren bv
124 NicLen BV
125 AB Music
126 Böcker Nederland B.V.

127 Total-Image (media & showcontrol systems)
200 Tau Audio Solutions BV
201 Audio	Electronics	Mattijsen	BV
201 Meyer Sound Laboratories
201 Solid State Logic
201 WisyCom srl
202 Wiltec B.V.
203 COS nv
205 ShelbyRent Rainprotection
206 Bosch	Benelux
206 Bosch	Rexroth	B.V.
206 Bosch	Security	Systems
206 Bosch	Thermotechniek	B.V.
207 Lumen Solutions BV
208 Apex
208 Apia
208 BSL-Lighting
208 LIGHT-INC
208 Main Gear Supply B.V.
208 Next Pro Audio
208 Pioneer Pro Audio
209 Shure	Distribution	Benelux
210 Riedel Communications
211 Bose	bv
212 Jurlights
214 Unican GmbH
215 Peitsman	Licht	en	Geluid	B.V.
217 The	Audio	Specialists
217 The	Audio	Specialists	Germany	(Cadac	digital)
218 Lapp Benelux BV
219 Sennheiser Nederland B.V.
221 E-Audio Benelux B.V.
221 Electric Sound Benelux B.V.
221 RRB Group B.V.
223 M-PRO BeNeLux
225 Audioflex
225 DVTS
225 ISO-Audio
225 Jaap Oostveen
225 Nico Heijboer Lichtadvies
225 Share Knowledge Now B.V.
225 Syndesie
225 WHE
300 THEARENT
301 Aukes	Theatertechniek	Verkoop	BV
302 KERAF
303 Highlite	International	B.V.

304 AUDIO	XL
305 DTS-2	(Dutch	Theatre	Systems	&	Services	bv)
306 Theateradvies	BV
308 BeamSystems
310 WG	theatertechniek
311 Ampco	Flashlight	BV
311 All Areas
311 Cybermotion
311 Event Acoustics
312 JLT Cases
312 JLT Distribution
314 Creative	College
314 Herman Brood Academie (MBO UTRECHT)
314 Mediacollege	Amsterdam
314 Opleidingsplein		

(samenwerkende opleidingen PET)
314 ROC	A12
314 SBB (Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
314 SintLucas
314 Zoomvliet	Studio
316 VPT
316 Young	Professionals	VPT
400 AED Distribution nv
401 Maas CPS B.V.
402 Yamaha Music Europe
403 AED Distribution nv
404 Trekwerk
405 Rolight
406 HOAC Schweisstechnik GmbH
407 Podiumtechniek.nl
408 Adam Hall GmbH
409 Sound	&	Light	Import
411 AVtrade
411 Dataton AB
411 WATCHOUT
413 FACE
415 ShowTex	Nederland	BV
417 ASM Steuerungstechnik GmbH
417 CAST / C.Adolph&RST Distribution GmbH
417 Gearhub.nl 
417 Gerriets GmbH
417 LevTec	BV
419 Roodenberg Staalkabels BV
419 SCAN-RIG AB
421 Amptec
423 ASL Intercom bv

425 Holland P.A. Service B.V.
427 VGM Tribunes
500 DTS Lighting
500 Full AVL Distribution
500 Visual Productions BV
501 Friand Elektrotechniek BV
502 Interstate Audio BV
503 Alutrading B.V.
504 Samenwerkende	Theaterspecialisten	(SaTS)
505 Romal
506 Design Express
507 PRO-TRUSS
507 Stage Rental Tilburg 
507 Wytec trade
508 Cornet Seating Renovation
508 Cornet Seating Systems bvba
508a BaOpt Benelux BV
509 OakSoft BV
510 Rentman
511 ALP Lift Hoogwerksystemen B.V.
512 RL Sales
513 SevenSound
514 Louis	Reyners	BV
515 STEPP Vzw
516 Groneman B.V.
517 AudioBizz Benelux BV
518 GOED licht en geluid
518 Hof Alutec
518 Valksound
519 More AV
519 Think! AV
521 ARX
521 Danley Soundlabs
521 FIRM4 bv
521 MC2 Audio
521 Nova Acoustic
521 XTA Electronics
522 Ron Vogel Audio
523 Keylight - Wireless Event Lighting
524 Rent Around
525 DOP Crewservice
527 IAB Instituut voor Audio en Belichtingstechniek
527 Werk & Houding
529 Stageplate
531 Variphone Nederland B.V.
533 Mennegat Trading BV
537 Het GeluidBuro
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STAND 125

AB	Music

33 Ankerrui 20, 2000 Antwerpen, België
33 +32 33344750
33 info@algambenelux.be  
www.algambenelux.be

Sometimes a passion gives birth to a company… 
AB Music is een distributeur van muziek 
instrumenten.Het importeren van allerlei 
instrumenten, van snaren, accessoires tot 
volledige audio set-ups van over de hele wereld 
is onze core business.Onze goede relatie met 
onze leveranciers en klanten is gebaseerd op 
onze kracht om een sterke toegevoegde waarde 
te brengen aan de producten en merken. 
Onsdoel is het creëren van een perfecte 
partnership tussen alle kanalen die ons van 
instrumenten voorzien en de uiteindelijke 
eindconsument.

STAND 408

Adam	Hall	GmbH
33 Daimlerstrasse 9 
61267 Neu-Anspach, Duitsland
33 +49 608194190
33 info@adamhall.com – www.adamhall.com

Adam Hall is a manufacturing and a distributor 
of a select range of product groups. Our business 
activities include the production, wholesale and 
distribution of a wide range of professional audio 
products such as LD Systems, Palmer Audio Tools, 

EXPOSANTEN
BEDRIJFSPROFIELEN	IN	ALFABETISCHE	VOLGORDE

RAM Audio and the Cameo Light brand,as well 
fittings for flightcases.

STAND 105

ADB
33 Leuvensesteenweg 585, 1930 Zaventem, België
33 +32 27093211
33 adb@adblighting.com  
www.adblighting.com

ADB lighting, gevestigd in België. Gespeciali-
seerd in het maken van schijnwerpers, dimmers 
en lichtregeltafels voor theaters en studio’s, 
waarvan er al vele van ADB zijn voorzien.

STAND 400 / 403

AED	Distribution	nv
33 Bedrijvenpark ‘De Veert’ 13/004 
2830 Willebroek, België
33 +32 38607650
33 info@aeddistribution.nl  
www.aeddistribution.nl

STAND 511

All	Areas
33 Veldzigt 3, 3454 PW Utrecht
33 030-2428250
33 info@all-areas.nl – www.all-areas.nl

STAND 511

ALP	Lift	Hoogwerksystemen	B.V.
33 Proostwetering 111, 3543 AD Utrecht
33 030-6621166
33 info@alp-lift.nl – www.alp-lift.nl

Alp Lift staat garant voor duurzame kwaliteit, 
klantgerichte aanpak en gedegen advies. 

A 

Ons advies is geënt op het leveren van een 
maatwerkoplossing vergezeld door kosteloze 
demonstratie in het toepassingsgebied. 
Ons uitgebreid assortiment biedt voor alle 
situaties de optimale oplossing. Vrijwel alle 
machines zijn uit voorraad leverbaar. Bel met 
onze verkoop afdeling en overtuig uzelf!

STAND 503

Alutrading	B.V.
33 Printer 22e, 7741 MD Coevorden
33 0524-522522
33 info@alutrading.nl – www.alutrading.nl

Alutrading BV is groothandel en producent van 
Truss systemen, podiumtoebehoren in de theater, 
podium en standbouw. Door meer dan 25 jaar 
ervaring in de branche is Alutrading BV in staat 
om samen met de klant tot een passend ontwerp 
te komen.

STAND 311

Ampco	Flashlight	BV
33 Proostwetering 50, 3543 AH Utrecht
33 030-2414070
33 sales@ampco-flashlight.nl 
www.ampco-flashlight-sales.nl

Ampco Flashlight is een internationaal opererende 
onderneming gespecialiseerd in de verhuur en 
verkoop van professioneel licht en geluid. Een full- 
service bedrijf met alle diensten onder een dak. 
Dankzij het brede assortiment van professionele 
apparatuur en onze gedreven medewerkers 
handhaaft Ampco Flashlight zich aan de top van 
de entertainmentindustrie.

Ampco Flashlight is a full service (from design 
to transport and installation to operation) inter - 
national rental and sales company in professional 
lighting, sound, and rigging equipment. Thanks 
to the wide range of professional equipment and 
dedicated employees Ampco Flashlight remains 
one of the market leaders in the entertainment 
technology industry.

STAND 421

Amptec
33 Duifhuisweg 11 - IZ Het Dorpsveld 
3590 Diepenbeek, België
33 +32 11281458
33 sales@amptec.be – www.amptec.be

Professionele oplossingen voor audio en video. 
Distributie van DPA microphones, Sony DWX 
Wireless, 10EaZy, RME, Dan Dugan. Alle soorten 
bekabeling (analoog, fiber,...) en frontpanelen.

Solution provider for the professional audio and 
video market. Distribution for DPA microphones, 
Sony DWX Wireless, 10EaZy, RME, Dan Dugan. 
All types of cabling (analogue, fiber,...) and front 
panels.

STAND 208

Apex
33 Broekakkerseweg 22a, 5641 PC Eindhoven
33 040-7502495
33 sales@bsl-lighting.com 
www.maingearsupply.com

STAND 208

Apia
33 Broekakkerseweg 22a, 5641 PC Eindhoven
33 040-7502495
33 sales@bsl-lighting.com 
www.maingearsupply.com

STAND 105

ARRI
33 Türkenstrasse 89, 80799 Munchen, Duitsland
33 +49 803630093009
33 salessupport@arri.de – www.arri.de

ARRI Lighting, gevestigd in Duitsland. Wereld-
marktleider op het gebied van Film en Studio 
licht. Zowel Tungsten, HMI en Led verlichting. 
Zijn in staat een totaalpakket te leveren incl. 
Hoisten en Grip.
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STAND 521

ARX
33 Jip en Janneke 36, 4207 VK Gorinchem
33 www.arx.com.au

STAND 423

ASL	Intercom	bv
33 Zonnebaan 42, 3542 EG Utrecht
33 030-2411901
33 info@asl-inter.com – www.asl-inter.com

ASL Intercom is fabrikant van intercom 
apparatuur voor theaters, congrescentra, 
sportaccommodaties, TV studio’s en verhuur-
bedrijven. ASL is zeer bekend en gewaardeerd, 
sinds 1985 vanwege haar analoge party line 
intercom, en vanaf 1210 ook vanwege haar 
digitale intercom. In maart/april 2016 zal het 
nieuwe FLEXUS digitale intercom systeem 
leverbaar zijn.

ASL Intercom was established in 1985 with the 
goal of building intercoms suited to the extreme 
demands of live entertainment. The company has 
since broadened into broadcast, industrial and 
commercial applications, and now offers a full 
line of analog and digital intercoms backed by 
prompt, personalized technical support.

STAND 417

ASM	Steuerungstechnik	GmbH
33 Otto-Lilienthal-Strasse 14 
33181 Bad Wünnenberg-Haaren, Duitsland
33 +49 2957985110
33 info@asm-steuerungstechnik.de 
www.asm-steuerungstechnik.de

ASM Steuerungstechnik is een van de meest 
innovatie leveranciers van hijssystemen voor 
de theater en evenementenbranche. Met eigen 
ontwikkeling, engineering, en fabricage van 
de hoogwaardigste band- en kettingtakels. Een 
parel op de stand is de gepatenteerde HCWA 
TwinMaster – deelnemer aan de innovatiegalerij 

– trekkenlier, met een inbouwbreedte vanaf 
198 mm, daarmee de smalste ter wereld.

STAND 201

Audio	Electronics	Mattijsen	BV

33 Rijksstraatweg 125, 1115 AN Duivendrecht
33 020-6990480
33 info@aem.nl – www.aem.nl

Projectspecialist Audio Electronics Mattijsen 
gaat creatief om met de mogelijkheden van 
vandaag de dag, zodat binnen budget een 
slimmere en praktischere oplossing kan worden 
geboden. AEM wordt gezien als de specialist op 
gebied van digitale netwerken, elektroakoesti-
sche installaties en HF-techniek. AEM is onder 
andere importeur van MeyerSound, SSL en 
Wisycom.

Audio Electronics Mattijsen uses today’s 
technology in a very creative way creating more 
practical and smarter solutions within the 
budget. AEM is specialist in digital networking, 
PA systems and RF-technology. AEM is distributor 
for MeyerSound, SSL, Wisycom and others.

STAND 304

AUDIO	XL

33 Krommewetering 21, 3543 AP Utrecht
33 030-2644090
33 info@audioxl.nl – www.audioxl.nl

STAND 517

AudioBizz	Benelux	BV
33 Edisonweg 22, 3291 CK Strijen
33 078-6743426
33 info@audiobizz.nl – www.audiobizz.nl

AudioBizz is importeur van genormeerde 
merken als L-Acoustics, Audac, Neutrik, Procab, 
Caymon, RDL, Lewitt, Fischer Amps.. Tevens 
verzorgen wij ook B2B distributie in Nederland 
van tientallen merken als Nichiban, ASL, 
Yamaha, Sennheiser, Pioneer, SKB Cases, K&M 
en meer… Bekijk het volledige overzicht op 
www.audiobizz.nl

STAND 225

Audioflex
33 Abeelstraat 8, 2461 DX Ter Aar
33 06-20212763
33 info@audioflex.nl – www.audioflex.nl

Audioflex is een jong en dynamisch bedrijf dat 
staat voor service en kwaliteit. Het bedrijf houdt 
van aanpakken en levert daarom verschillende 
diensten, zoals: adviseren, ontwerpen en 
installeren. Door meerdere jaren aan ervaring is 
Audioflex tot een standaard gekomen. Samen 
met onze partners zoeken wij voor u naar een 
passende oplossing.

STAND 301

Aukes	Theatertechniek	Verkoop	BV

33 Veemarkt 44a, 1019 DD Amsterdam
33 020-4624992
33 sales@aukes.nl – www.aukes.nl

Aukes Theatertechniek voor al uw creatieve en 
technische producties. Zowel verkoop als 
verhuur.Nederlands distributeur van Spotlight, 

Chamsys, Smoke Factory, Major, Rainbow, 
CLS,Leverancier van o.a. Eurotruss, Swisson, Clay 
Paky, Lee, Philips, Osram, GE en Nichiban.

STAND 411

AVtrade
33 Mooiland 79a, 9734 BW Groningen
33 050-5491825
33 info@avtrade.nl – www.avtrade.nl

STAND 508A

BaOpt	Benelux	BV

33 Wilhelminastraat 51, 2011 VL Haarlem
33 023-5768855
33 info@baopt.nl – www.baopt.nl

BaOpt Benelux, dé leverancier en opleider van 
het BaOpt-systeem. Een systeem dat zorgt voor 
een homogeen en aangenaam klimaat zonder 
temperatuurschommelingen, met minimaal 
energieverbruik, de juiste hoeveelheid frisse 
lucht en zonder tochtverschijnselen. 
Zelfs koudeval langs de ramen is met het 
BaOpt-systeem verleden tijd. Kortom BaOpt 
‘De nieuwe manier van klimaatbeheersing’.

A | B
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STAND 308

BeamSystems

33 Papaverweg 40a, 1032 KJ Amsterdam
33 020-4271010
33 info@beamsystems.nl – www.beamsystems.nl

We leveren hoogwaardige AV-apparatuur en 
hebben gespecialiseerde technici in huis om 
onze klanten de beste service te kunnen bieden. 
De hoogste kwaliteit, gecombineerd met 
gepersonaliseerd advies. Betrouwbaarheid is 
de basis van iedere samenwerking. We leveren 
op tijd, communiceren helder en komen onze 
afspraken na. Altijd.

STAND 126

Böcker	Nederland	B.V.
33 De Geerden 22, 5334 LE Velddriel
33 0418-571444
33 info@boecker.nl – www.boecker.nl

Bocker Nederland is met haar eigen Nederlandse 
vestiging een 100% dochteronderneming van 
Bocker Maschinenwerke GmbH uit Duitsland. 
De Bocker Group is de fabrikant van o.a. de 
Compacte ALU-Lift Eenpseroons Hoogwerekers, 
Theaterliften en Kanaal / Montage Liften. U kunt 
bij Böcker terecht voor verkoop - verhuur - service.

STAND 206

Bosch	Benelux

33 H J Genessestraat 1, 1070 Brussel, België
33 +32 25255111
33 info.bosch@be.bosch.com – www.bosch.nl

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaan-
gevend technologiebedrijf en dienstverlener. 
De onderneming is onderverdeeld in vier 
bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial 
Technology, Consumer Goods, en Energy and 
Building Technology. Bosch zorgt voor oplossingen 
in theater -en entertainmentinfrastructuur.

The Bosch Group is a leading global supplier of 
technology and services. The company is divided 
into four business sectors: Mobility Solutions, 
Industrial Technology, Consumer Goods, and 
Energy and Building Technology. Bosch offers 
a full circle of solutions for theatres and enter- 
tainment infrastructure.

STAND 206

Bosch	Rexroth	B.V.
33 Kruisbroeksestraat 1, 5281 RV Boxtel
33 0411-651951
33 info@boschrexroth.nl – www.boschrexroth.nl

STAND 206

Bosch	Security	Systems
33 Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven
33 040-2577200
33 nl.securitysystems@bosch.com 
www.boschsecurity.nl

B | C

STAND 206

Bosch	Thermotechniek	B.V.
33 Zweedsestraat 1, 7418 BG Deventer
33 0570-602124
33 www.nefit.nl

STAND 211

Bose	bv

33 Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam
33 0299-390139
33 infopro_nl@bose.com – pro.bose.com

Bose® Professional biedt oplossingen voor 
 hoogwaardig geluid in de meest uiteenlopende 
commerciële toepassingen, zoals theaters, 
multifunctionele toepassingen, hotels, 
restaurants, vrijetijdscentra, grote bedrijfs-
faciliteiten, stadions en meer. Bose Professional 
ontwikkelt al drie decennia innovatieve luid -
sprekers, elektronica en software voor veel- 
eisende professionele toepassingen.

Bose® Professional offers high quality sound 
solutions for a wide range of commercial appli- 
cations, such as Theaters, multipurpose venues, 
hotels, restaurants, large corporate facilities, 
sports arenas and more. For more than three 
decades, Bose Professional has developed 
innovative loudspeakers, electronics and software 
to meet the needs of demanding professional 
applications.

STAND 208

BSL-Lighting
33 Broekakkerseweg 22a, 5641 PC Eindhoven
33 040-7502495
33 sales@bsl-lighting.com 
www.bsl-lighting.com

STAND 417

CAST	/	C.Adolph&RST	Distribution	GmbH
33 Kabeler Strasse 54a, 58099 Hagen, Duitsland
33 +49 2331691500
33 info@castinfo.de – www.castinfo.de

CAST is de echte snoepwinkel voor alle theater- 
technici. Vele producten voor rigging, decorbouw 
en theatertechniek algemeen zijn snel of zelfs 
uit voorraad leverbaar. Van CAST tonen we de 
nieuwste precisie stage swivel wielen en daar- 
naast hun Load Measuring System van Ron 
StageMaster.

STAND 504

Certium	B.V.
33 Paxtonstraat 19d, 8013 RP Zwolle
33 085-4012240
33 www.texemus.com

STAND 105

Controllux	BV

33 Tankval 5, 2408 ZC Alphen a/d Rijn
33 088-4446444
33 info@controllux.nl – www.controllux.com

Controllux houdt zich al meer dan 45 jaar bezig 
met de beheersing van licht in de ruimste zin 
van het woord. Met twee vestigingen in Neder- 
land en België is Controllux voor vele grote 
merken exclusief importeur in de Benelux. 
Controllux is actief in Entertainment, Theater, 
Rigging, Architectural, TV-Film en Consumables.
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STAND 508

Cornet	Seating	Renovation
33 Industrieweg Noord 1.138 
3660 Opglabbeek, België
33 +32 89812316
33 info@cornet.be  
www.seating-renovation.be

Cornet Seating Renovation is gespecialiseerd in 
het herstofferen en bekleden van (tribune)
stoelen, banken en ander meubilair. Voorzien 
van een goed zitcomfort en nieuwe look maken 
wij uw stoel weer als nieuw. En dat voor een 
prijs die beduidend lager ligt dan de aanschaf 
van nieuw!

STAND 508

Cornet	Seating	Systems	bvba
33 Industrieweg-Noord 1.138 
3660 Opglabbeek, België
33 +32 89812316
33 podium@cornet.be – www.cornet.be

Cornet is gespecialiseerd in mobiele podia en 
(telescopische) tribunes. Nieuw: • Rapid Click, 
een solide podium voorzien van sterke en veilige 
magneetverbinding! • Lichtgewicht podium, 
gewicht vanaf 22kg, geschikt voor binnen én 
buiten! TÜV gekeurd en belastbaar met 750 kg/m! 
Volledig renovatie service! Uw tribune technisch 
weer optimaal, nieuwe look door herstoffering!

STAND 203

COS	nv

telescopische tribunes
mobiele telescopische tribunes

cos.be

33 Arend de Keyserestraat 8 
9700 Oudenaarde, België
33 +32 55211581
33 info@cos.be – www.cos.be

COS nv is een innovatieve, jonge onderneming 
en gevestigd in Oudenaarde. Op basis van 
co-creatie met klant en architect hebben wij ons 
gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling, 
de productie en installatie van telescopische 
tribunes met duwkettingsysteem, mobiele 
telescopische tribunes en mobiele tribunes voor 
de segmenten cultuur, sport en outdoor.

STAND 314

Creative	College
33 Postbus 3065, 3502 GB Utrecht
33 030-7541400
33 www.creativecollege.nu

Opleiding Podium – en Evenemententechniek. 
Je werkt je op festivals, theaters, poppodia en bij 
evenementen. Geluid, licht, decor, videoprojecties 
hebben geen geheimen meer voor jou. En licht-, 
beeld-, en geluidsapparatuur installeer je 
zonder moeite.

STAND 311

Cybermotion
33 Proostwetering 50, 3543 AH Utrecht
33 030-2479999
33 info@xlnt-at.com – www.cyber-motion.com 

Uw partner op gebied van

AANDRIJFTECHNIEK BESTURINGSTECHNIEK VERBINDINGSTECHNIEK

www.groneman.nl    

Lineaire servomotoren • Servomotoren • Positioneersystemen 
Nanometer aandrijvingen • Besturingen •  Tandwielkasten

Zelftappende draadbusssen • Schroefdraadborging • Lijmen 
Afdichtingspasta’s • Gietharsen • Stiften

Veiligheidskoppelingen • Askoppelingen • Elektro magnetische 
koppelingen • Veiligheids remmen • Hefschroef spindels • Actuatoren

Cardanassen Kogel- en kruiskoppelingen

THEATER REMMEN

Bezoek ons op de CUE 2016: standnummer 516
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STAND 521

Danley	Soundlabs
33 Jip en Janneke 36, 4207 VK Gorinchem
33 www.danleysoundlabs.com

STAND 411

Dataton	AB
33 Teknikringen 22, 58330 Linköping, Zweden
33 +46 13102450
33 business@dataton.com – www.dataton.com

STAND 506

Design	Express

33 Oosthaven 8, 2801 PB Gouda
33 0182-756660
33 info.nl@designexpress.eu 
www.designexpress.eu

Design Express is de officiële distributeur van 
het CAD-programma Vectorworks in de Benelux 
en Polen. We werken al meer dan 20 jaar samen 
met de beste ontwerpers in entertainment, 
architectuur, stedenbouw etc. Verspreid over 
vier vestigingen staat ons team in voor ont - 
wikkeling, verkoop, technische ondersteuning 
en training. Meer op www.designexpress.eu.
Design Express is the official distributor of Vector- 
works CAD software in the Benelux and Poland. 
We work closely with the best designers in enter- 
tainment, architecture, urban planning and 
more. Our excellent team works hard to provide 
the best in development, sales, support and 
training. Read more on www.designexpress.eu.
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STAND 525

DOP	Crewservice
33 Bovendijk 132, 3045 PC Rotterdam
33 010-4180333
33 planning@dopcrewservice.nl 
www.dopcrewservice.nl

Dolf Oosterhoff Productions BV (DOP Crewser-
vice) is gespecialiseerd in het uitzenden, 
detacheren en werven van technisch personeel 
voor theater, congressen, evenementen, muziek 
en showproducties. Met DOP Crewservice, 
erkend lid van de NBBU, NEN 4400-01 gecertifi-
ceerd, bent u verzekerd van een goede en 
betrouwbare partij voor de inhuur van arbeids- 
krachten zonder de nadelen van een vast 
dienstverband.

STAND 500

DTS	Lighting
33 Via Fagnano Selve 10-12-14 
47843 Misano Adriatico, Italië
33 +39 541611131
33 info@dts-lighting.it – www.dts-lighting.it

STAND 305

DTS-2	(Dutch	Theatre	Systems	&	Services	bv)

33 Duinkerkenstraat 44, 9723 BT Groningen
33 050-3168260
33 info@dts-2.com – www.dts-2.com

STAND 225

DVTS
33 Willem van der Veldenweg 28 
2451 BB Leimuiden
33 06-52460143
33 info@dvts.nl – www.dvts.nl

DVTS is uw partner op het gebied van professio-
neel audio- en lichttechniek. Wij ontwerpen, 
adviseren, installeren, leveren service en 
natuurlijk ook producten. Wij werken oplossings- 
gericht, flexibel en verantwoordelijk. DVTS werkt 
altijd aan een kwalitatief hoogstaand eind-
resultaat, mede door onze kennis van de 
producten, elektronica en installatietechniek.

STAND 221

E-Audio	Benelux	B.V.

33 Radioweg 12, 1324 KW Almere
33 055-5994545
33 info@e-audiobenelux.com 
www.e-audiobenelux.com

E-Audio Benelux maakt deel uit van de RRB 
Group en is distributeur van Electro-Voice en 
IC Audio voor de Benelux. Electro-Voice staat als 
A-merk bekend om het gebruik van de speaker- 
systemen bij broadcast shows, theaterproducties, 
sporthallen, live-muziekevenementen en 
gebedshuizen.

STAND 121

Elation	Professional	B.V.
33 Junostraat 2, 6468 EW Kerkrade
33 045-5468566
33 info@elationlighting.eu  
www.elationlighting.eu

Elation biedt professionals in de lichtbranche 
één van de meest uitgebreide gamma’s van 
producten waaronder: moving lights, LED 
armaturen, effect armaturen, theaterverlichting, 
studioverlichting, lage en hoge resolutie LED 
videopanelen, architecturale verlichting, 
controle-oplossingen en nog veel meer.

STAND 221

Electric	Sound	Benelux	B.V.

33 Radioweg 12, 1324 KW Almere
33 036-5460020
33 info@electricsound.com 
www.electricsound.com

Electric Sound Benelux maakt deel uit van de 
RRB Group en distribueert al meer dan zestig 
jaar professionele audioproducten van 
beyerdynamic, Biamp, CUE, Dynacord, 
König&Meyer en Revolabs. De audio- en 
conferentieproducten bieden oplossingen voor 
overheden, gezondheidszorg, theaters, recreatie, 
industrie, onderwijs, gebedshuizen en publieke 
ruimtes zoals stadions, vliegvelden, stations en 
transportmiddelen.

STAND 103

ETC	Ltd

33 Unit 26-28 Victoria Industrial Estate,  
Victoria Road, W3 6UU London,  
Verenigd Koninkrijk
33 +44 2088961000
33 uk@etcconnect.com – www.etcconnect.com

Tim Stokholm, ETC’s Regional Manager for 
Noord Europa, zegt; ‘Wij van ETC zijn bijzonder 
enthousiast om voor de eerste keer op CUE te 
staan, en verheugen ons er op om onze Neder-
landse klanten en gebruikers te spreken en hun 
onze nieuwste producten te kunnen tonen.’

ETC is a global leader in the manufacture of 
lighting and rigging technology for entertainment 
and architectural applications. ETC’s headquarters 

is located in Middleton, Wisconsin. The company 
also has other offices in the USA, Hong Kong, 
the Netherlands, Rome, Germany and London. 
ETC employs over 1000 people around the globe.

STAND 311

Event	Acoustics
33 Proostwetering 50, 3543 AH Utrecht
33 030-2412699
33 info@eventacoustics.com  
www.eventacoustics.com 

STAND 413

FACE
33 Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam
33 010-2614039
33 info@face-be.eu – www.face.be

FACE – Foundation for Audiovisual Commerce & 
Engineering levert complete oplossingen voor 
AV applicaties in de entertainment, architecturale 
en communicatie sector. We bieden u hardware, 
kennis en diensten aan en gidsen u door het 
selectieproces tot en met de finale implementatie 
van uw project.

STAND 111

Fairlight	BV

33 Nijverheidstraat 48, 6681 LN Bemmel
33 026-3255880
33 info@fairlight.nl – www.fairlight.nl

Fairlight is ruim 25 jaar distributeur van licht- en 
geluidsapparatuur voor de professionele markt. 
Zo verzorgen we o.a. de distributie van Martin 

Professional, Avolites, Desisti, CLF Lighting en 
L-Acoustics. Hiernaast hebben we de beschikking 
over een eigen technische dienst en voeren we 
complexe installatieprojecten uit.
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STAND 107

Fibrocit

33 Hospitaalweg 1c, 8510 Marke, België
33 +32 56225699
33 info@fibrocit.com – www.fibrocit.com

FIBROCIT produceert en installeert sedert meer 
dan 90 jaar vaste stoelen voor de cultuur-, 
onderwijs-, business- en sportsectoren. We zijn 
een vaste waarde voor de klant die op zoek is 
naar maatwerk. We onderscheiden ons door 
onze aanpak die klanten helpt op vlak van 
techniek, ergonomie en esthetiek bij hun 
zaalprojecten.

FIBROCIT produces and installs since more than 
90 years fixed seatingprojects for the culture, 
education, business and sportssector. We are a 
trusted partner for the client in search of custom-
solutions. We differentiate through our approach 
that helps clients in the field of technics, ergonomy, 
esthetics in their projects.

STAND 123

Finesse	Parketvloeren	bv
33 De Kleine Elst 14, 5246 JH Rosmalen
33 073-6417631
33 info@fpvl.nl – www.fpvl.nl

Finesse realiseert de allermooiste houten 
TONEEL vloeren, plafonds, wanden en trappen. 
De laatste trends, de beste materialen en pure 
kwaliteit komen samen. Finesse is hout. iedere 
dag opnieuw en al ruim 20 jaar lang! Finesse 
geldt als onbetwist toneelvloerenspecialist en 
realiseerde toneel- en theatervloeren in diverse 
steden.

Finesse realizes the most beautiful wooden STAGE 
floors, ceilings, walls and stairs. The latest trends, 
the best materials and pure quality come together. 
Finesse is wood, for more than 20 years long! 
Finesse is regarded as undisputed stage floors 
specialist and realized stage and theatre floors 
in various cities.

STAND 521

FIRM4	bv
33 Jip en Janneke 36, 4207 VK Gorinchem
33 info@firm4.nl – www.firm4.nl

STAND 501

Friand	Elektrotechniek	BV
33 Van Rensselaerweg 8, 6956 AV Spankeren
33 0313-420578
33 verkoop@friand.nl – www.friand.nl

Friand Elektrotechniek is fabrikant van stroom- 
verdeelkasten, verlengsnoeren en kabelhaspels. 
Al deze producten worden klant specifiek in 
onze eigen werkplaats gefabriceerd/geassem-
bleerd. Daarnaast zijn wij ook groothandel in 
kabel, stekkermateriaal, afzekeringen en exclusief 
importeur van de ITT VEAM Powerlock connec- 
toren 400A/660A. Ook Rigport behoort tot één 
van onze exclusieve merken.

Friand Elektrotechniek is a manufacturer of 
Power Distribution Units, cable-assemblies and 
cable-reels. All of these products are manufactured 
/assembled in our own workshop. We are also a 
wholesaler in cables, plugs and sockets, MCB`s/
RCD`s and the exclusive importer for ITT Power- 
lock connectors 400A/600A. Also Rigport is one 
of our exclusive brands.

STAND 500

Full	AVL	Distribution

33 Kraaivenstraat 23-17, 5048 AB Tilburg
33 013-4635359
33 info@fullavl.nl – www.fullavl.nl

Full AVL; Een gespecialiseerde groothandel 
in licht- en geluidsapparatuur. Onze klanten 
bevinden zich o.a. in audiovisuele , architecturale 
en entertainment markten. Wij zijn exclusief 
distributeur van hoogwaardige Europese merken. 

Met kennis, kunde en passie bereiken we het 
maximale en om uw projecten tot een succes 
en tevreden klanten te leiden.

STAND 417

Gearhub.nl
33 Pieter Braaijweg 51 
1114 AJ Amsterdam-Duivendrecht
33 020-4082553
33 info@levtec.nl – www.gearhub.nl

Gearhub.nl is deelnemer aan de innovatiegalerij!
Gearhub.nl is een “nieuw” initiatief: het deel- 
plaform voor theaters en theatergezelschappen. 
Een deelplatform voor decor, rekwisieten, licht, 
geluid, rigging en AV. Het is een platform voor 
een gesloten community, alleen beschikbaar 
voor theaterprofessionals. Gearhub.nl zal in het 
tweede kwartaal 2016 definitief online beschik- 
baar zijn, maar nu al als primeur aanwezig op 
de CUE2016!

STAND 417

Gerriets	GmbH
33 Im Kirchenhürstle 5-7 
79224 Umkirch, Duitsland
33 +49 76659600
33 info@gerriets.com – www.gerriets.com

Gerriets is al meer dan 70 jaar een van de meest 
toonaangevende Europese leveranciers op 
het gebied van theatertextiel met de daarbij 
behorende theatertechniek. Met een belangrijke 
eigen engineeringsafdeling staan hier nieuwe 
ontwikkelingen nooit stil. Van Gerriets tonen 
we de nieuwste railsystemen, zowel handmatig 
als motor aangedreven, geschikt voor doeken 
en decors.
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STAND 518

GOED	licht	en	geluid
33 Bornerbroeksestraat 457e, 7609 PK Almelo
33 0546-543090
33 info@goedlichtengeluid.nl  
www.goedlichtengeluid.nl

GLG is een bedrijf dat professionele licht en 
geluidsoplossingen biedt voor o.a. theaters, 
scholen, en verhuurbedrijven.

STAND 516

Groneman	B.V.

33 Postbus 24, 7550 AA Hengelo OV
33 074-2551105
33 marketing@groneman.nl  
www.groneman.nl

Groneman: uw toeleverancier op het gebied 
van Aandrijftechniek, Besturingstechniek. 
De ontwikkelingen in de techniek staan niet stil. 
U wilt voortdurend gebruik maken van de 
nieuwste producten in de markt. Onze leveran-
ciers zijn continu bezig met de ontwikkeling van 
nieuwe producten en productverbeteringen,  
ook op gebied van theaterremmen en podium-
verstellingen.

Groneman: your supplier for Motion Control. 
Developments in technology are constantly 
‘in motion’. You always want to have access to 
the latest products in the market. Our suppliers 
are constantly developing new products and 
product enhancements, especially in the field 
of theater brakes stage adjustments.

STAND 314

Herman	Brood	Academie	(MBO	Utrecht)
33 Bontekoelaan 1, 3526 RA Utrecht
33 030-2815150
33 info@hermanbroodacademie.nl 
www.hermanbroodacademie.nl

De Herman Brood Academie is een MBO 
podium- en studiotechniekopleiding in Utrecht. 
Daarnaast bieden we een artiestenopleiding en 
een music-management opleiding aan.

STAND 537

Het	GeluidBuro
33 Hendrik Figeeweg 1u, 2031 BJ Haarlem
33 088-6818820
33 info@geluidburo.nl – www.geluidburo.nl

Het GeluidBuro verricht akoestisch onderzoek. 
Wij meten geluid, rekenen met geluid en geven 
advies hoe geluid te reduceren of optimaliseren.
Horeca & Evenementen behoort tot onze werk- 
gebieden. Wij bepalen het toelaatbare geluid- 
niveau in het bedrijf, verrichten akoestisch 
onderzoek voor o.a. evenementen en podia of 
monitoren het geluid op of tijdens evenementen.

STAND 303

Highlite	International	B.V.

33 Vestastraat 2, 6468 EX Kerkrade
33 045-5667700
33 sales@highlite.nl – www.highlite.nl

Highlite International mag zich met trots tot 
een van de grootste leveranciers van show-
equipement in Europa rekenen en wereldwijd 
distributeur van professionele licht en geluid 
producten. Merken: Infinity en Showtec (licht - 
apparatuur), DAP Audio (audio, regel en mix 
apparatuur), DMT (videotechniek)Artecta 
(architectonische belichtingsproducten).

Connect with experience

For more information please visit www.yamahaproaudio.com

Whatever the job, from corporate events to live touring, 
the new QL Series is ready for all. 

Packed with the powerful core of our CL Series digital 
consoles, QL is the ultimate compact  ‘all-in-one’  
mixer and I/O package, with a no-compromise 
feature set designed to tackle any application. 

Available in 16+2 and 32+2 fader counts, 
QL features intuitive touchscreen mixing, 
impeccable audio quality, premium effects & 
dynamics, flexible Dante networking, direct linking with 
other QL or CL consoles in larger systems and Dan Dugan’s 
indispensable automatic mic mixing algorithms.

The Quintessential Compact.   
Expandable all-in-one mixing for any application. 

YAMAHA FAMILY INTEGRATION DAN DUGAN AUTOMIX DANTE ENABLED

#40980 - QL Series ad - Zichtlijnen.indd   1 18/08/2014   12:30

VISIT US AT CUE 2016 

STANDNUMBER 404
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STAND 406

HOAC	Schweisstechnik	GmbH
33 Pferdsweide 39c, 47441 Moers, Duitsland
33 +49 2841908280
33 info@hoac.com – www.hoac.com

HOAC®Schweisstechnik GmbH stands for superior 
technical development of light Aluminium 
constructions with a focus on system integration 
in stage technology. Beside custom made designs, 
we offer the following product range: grand-
stands-turntables-platforms-staging-track 
systems-fly bars-acoustic shells-stage design-
stage wagons-trussing.

STAND 518

Hof	Alutec
33 Brookstrasse 8, 49497 Mettingen, Duitsland
33 074-8502018
33 sales@hof-alutec.com – www.hof-alutec.com

STAND 425

Holland	P.A.	Service	B.V.
33 Kuiperbergweg 12, 1101 AG Amsterdam
33 020-6912167
33 info@hollandpa.nl – www.hollandpa.nl

Holland PA Pro Audio B.V. uit Amsterdam is 
importeur/dealer van verschillende merken uit 
het pro-audio segment, namelijk: APB Dynasonics, 
Crest Consoles, Drawmer, EAW, Lab.Gruppen/Lake, 
Kling & Freitag, Microtech Gefell, Guil, Peli Cases 
en Whirlwind. Daarnaast is Holland P.A. Flightca-
ses B.V. fabrikant van flightcases, en (studio)
meubels op maat. Holland PA Pro Audio B.V. in 
Amsterdam is an importer/dealer of various 
brands in the pro-audio segment: APB Dynaso-
nics, Crest Consoles, Drawmer, EAW, Lab.
Gruppen/Lake, Kling & Freitag, Microtech Gefell, 
Guil and Whirlwind. In addition, Holland P.A. 
Flight Cases B.V. is a manufacturer of flight cases 
and (studio)furniture.

STAND 527

IAB	Instituut	voor	Audio	en	Belichtings-
techniek
33 Schaverijstraat 8, 3534 AS Utrecht
33 030-2630600
33 info@iabopleidingen.nl  
www.iabopleidingen.nl

Het IAB biedt 23 jaar vakonderwijs voor 
podiumkunsttechniek. Onze ambitie is opleiden 
en de inhoudelijke kant van het vak belichten. 
Dit maakt onze opleidingen uniek en daarom 
kiest het werkveld al jarenlang voor mensen 
met een IAB opleiding. Op vrijwel elk podium in 
Nederland werken mensen met een IAB diploma!

STAND 502

Interstate	Audio	BV
33 Warder 186a, 1473 PL Warder
33 0299-401100
33 info@interstateaudio.nl  
www.interstateaudio.nl

STAND 114

Invent	Design

33 Valschermkade 29, 1059 CD Amsterdam
33 020-8200170
33 info@inventdesign.nl  
www.inventdesign.nl

InventDesign is een jong en ambitieus bedrijf 
dat zich bezig houdt met creatieve LED 
verlichting. Wij leveren een breed assortiment 
aan LED verlichting en toebehoren, hiernaast 
maken we maatwerk oplossingen en hebben 
meerdere mooie projecten op onze naam zoals 
Tomorrowland, Sensation en Time-Out.

InventDesign is a young and ambitious company 
that operates in the field of creative LED lighting. 
We supply a wide variety of LED lighting and 

H | J

accessories. Further we deliver plug and play 
solutions and have many nice projects in our port- 
folio like Tomorrowland, Sensation and Time-Out.

STAND 225

ISO-Audio
33 Lorentzhof 24, 1433 LS Kudelstaart
33 0297-532858
33 info@isoaudio.nl – www.isoaudio.nl

ISO-Audio is een merkonafhankelijk bureau, 
gespecialiseerd in het adviseren, installeren en 
onderhouden van audiotechnische installaties. 
Door onze jarenlange ervaring in de elektro- en 
theatertechniek hebben we een standaard 
ontwikkeld die uniek is in de Nederlandse 
audiobranche. We zien u graag in stand 225.

ISO-Audio is a brand-independent company, that 
advices, installs and services audio systems. 
Because of our many years of experience in 
electro- and theatre technical projects, we develo-
ped a unique standard in the Dutch audio 
branch. We would like to meet you in our 
exhibition stand 225.

STAND 225

Jaap	Oostveen
33 Rietlandterras 52, 1019 EW Amsterdam
33 06-52312668
33 jaap@jaapoostveen.nl – www.jaapoostveen.nl

Jaap Oostveen levert Goede technische 
ondersteuning voor verbetering van de locatie, 
de akoestiek, of voor concert, voorstelling of 
evenement.

STAND 113

Jezet	Seating	NV

33 Siberiëstraat 10, 3900 Overpelt, België
33 +32 11645442
33 info@jezet.com – www.jezet.com

Een zaal voor film- en theatervoorstellingen 
omvormen tot de geschikte locatie voor recepties 
en walking dinners in minder dan 5 minuten? 
Een telescopische tribune van Jezet Seating 
maakt van uw zaal een multifunctionele tool. 
Voor elk project bieden wij u zitaccommodatie 
conform uw wensen en budget.

Transforming a theatre into a location fitted for 
walking dinners or concerts in less than 5 minutes. 
Jezet Seatings retractable seating systems give 
your venue the multifunctionnal character you 
are looking for. We offer tailor-made solutions for 
all your seating accommodations according to 
your budget and wishes

STAND 312

JLT	Cases
33 Ruigendijk 4b, 3234 LC Tinte
33 0181-850861
33 info@jltcases.nl – www.jltcases.nl

JLT Cases is ontstaan uit een combinatie van 
ervaring in interieurbouw en de passie voor de 
Audiovisuele branche. Inmiddels hebben wij 
een jarenlange ervaring met het ontwerpen 
en fabriceren van kwaliteitsproducten in de 
vorm van flightcases, foam inlays en interieur-
oplossingen.

STAND 312

JLT	Distribution
33 Ruigendijk 4b, 3234 LC Tinte
33 0181-850861
33 info@jltdistribution.nl – www.jltdistribution.nl

5554 VPT VERENIGING VOOR PODIUMTECHNOLOGIE CUE2016



STAND 212

Jurlights
33 Pieter Goedkoopweg 14, 2031 EL Haarlem
33 023-5534990
33 info@jurlights.nl – www.jurlights.nl

Jurlights ontwerpt, adviseert en levert audio- 
visuele technische producties. Ons doel is de 
optimale oplossing te vinden voor iedere vraag 
- perfect uitgevoerd en gemaakt met de juiste 
intentie - waar alles bij elkaar komt en magie 
kan ontstaan. Van idee naar ontwerp, strak 
gecoördineerd, tot aan de show, het moment.

STAND 302

KERAF

33 Benedenrijweg 83, 3077 CB Rotterdam
33 010-2921010
33 info@keraf.nl – www.keraf.nl

KERAF is expert in tijdelijke stroomoplossingen 
voor bouw, industrie en entertainment. 
We leveren stekkers, kabels, verdeelkasten, trans- 
formatoren en lampen en staan daarnaast 
bekend om ons gedegen advies. Op elke vraag 
hebben we een veilig en bedrijfszeker antwoord 
– of het nu om kleine aanpassingen gaat of een 
compleet nieuwe product.

STAND 523

Keylight	-	Wireless	Event	Lighting

33 Morsweg 140, 2332 ER Leiden
33 071-8884024
33 info@keylight.nu – www.keylight.nu

Keylight is gespecialiseerd in verhuur en verkoop 
van draadloze led verlichting voor evenementen. 
Wij bieden een breed assortiment verschillende 
RGBW accu lampen voor binnen en buiten 
gebruik (IP65). Minder tijd is nodig voor opbouw 
en afbouw en aanpassingen op het laatste 
moment zijn geen probleem. Ideaal voor Green 
Key Locaties.

Keylight is specialized in rental and sales of 
wireless led lighting for every occasion. We can 
provide professional wireless LED lighting for 
inside or outside, rain or shine. Less time and less 
manhours are needed for load-in and load-out 
and last minute adjustments are no problem. 
Ideal for Green Key Locations.

STAND 105

Kupo	Grip
33 75 Virginia Road, NY 10603 North White Plains 
Verenigde Staten
33 +914 3473300
33 info@kupogrip.com – www.kupogrip.com

Kupo, gevestigd in Taiwan. Gespecialiseerd in 
grip. Kupo is populair als het gaat om klemmen, 
statieven, safety kabels en vele andere kleine 
grip accessoires. Deze producten worden over de 
hele wereld verkocht en nemen langzaam aan 
de markt van Manfrotto/Avenger over.
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STAND 218

Lapp	Benelux	BV

33 Van Dijklaan 16, 5581 WG Waalre
33 040-2285000
33 www.lappbenelux.com

Lapp produceert flexibele kabels, aansluit- en 
stuurstroomkabels, kabelaccessoires en data- 
communicatiekabels. Oprichter Oskar Lapp 
introduceerde in 1957 de eerste industriële 
flexibele stuurstroomkabel met kleurcodering 
voor de hoogste eisen onder het merk ÖLFLEX®. 
Lapp heeft een uitgebreid assortiment van 
flexibele kabels en draden voor de meest uiteen-
lopende toepassingen.

STAND 104

Lee	Filters
33 Central Way, Walworth Business Park, Andover 
SP10 5AN Hampshire, Verenigd Koninkrijk
33 +44 1264366245
33 sales@leefilters.com – www.leefilters.com

STAND 417

LevTec	BV

33 Pieter Braaijweg 5 
1114 AJ Amsterdam-Duivendrecht
33 020-4082553
33 info@levtec.nl – www.levtec.nl

Gespecialiseerd in de symbiose tussen vorm & 
techniek, zijn wij uw partner in het leveren van 
innovatieve oplossingen. LevTec heeft Theater-
techniek als zwaartepunt gekozen voor onze 
presentatie op CUE2016. Wij tonen u de laatste 
ontwikkelingen van Gerriets GmbH, Gearhub.nl, 
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ASM Steuerungstechnik GmbH en CAST /  
C.Adolph&RST Distribution GmbH.

Our focus for CUE2016 is Stage Technology. 
We show the newest Gerriets track systems. 
The precision stage swivel from CAST and their 
Load Measuring System from Ron StageMaster. 
The narrowest hoist in the world the HCWA 
TwinMaster from ASM and their latest TrackPoint 
hoist. Finally the online sharing platform 
GearHub.

STAND 108

The	Light	Connection

33 Markt 15, 7064 AZ Silvolde
33 0315-330227
33 info@lightconnection.nl 
www.lightconnection.nl

The Light Connection in Silvolde (Gelderland) is 
een modern bedrijf, dat zich hoofdzakelijk richt 
op verkoop van professionele lichtapparatuur 
voor theater, discotheek, podium, maar ook voor 
scholen, buurthuizen, culturele centra, professi- 
onele theatermakers, orkesten en verhuur-
bedrijven. Apparatuur voor de professionals en 
voor degenen die op professionele wijze met 
belichting bezig zijn.

STAND 208

LIGHT-INC
33 Broekakkerseweg 22a, 5641 PC Eindhoven
33 040-7502495
33 sales@bsl-lighting.com
33 www.maingearsupply.com

STAND 514

Louis	Reyners	BV

33 Postbus 2118, 1500 GC Zaandam
33 075-6504750
33 info@lr.nl – www.lr.nl

Louis Reyners Entertainment is gespecialiseerd 
in (klim-) takels en rigging producten zoals 
steels, sluitingen, balkenklemmen en handtakels. 
Wij bieden producten van topkwaliteit voor de 
professional. Ons pakket is overzichtelijk en 
compleet: van handtakel en spanband tot com- 
putergestuurde klimtakels in SIL3 uitvoering.
Ons marktgebied is geheel Europa en zelfs 
daarbuiten.

We specialize in (climbing)hoists and Rigging 
Products such as steels, shackles, beam clamps 
and hand hoists. We offer top quality products for
professionals. Our package is clear and complete: 
from (hand)hoist and strap to computerized 
climbing hoists in SIL3 design. Our market area 
is the whole of Europe and beyond.

STAND 207

Lumen	Solutions	BV
33 Tankval 5a, 2408 ZC Alphen a/d Rijn
33 088-7722777
33 info@lumensolutions.nl  
www.lumensolutions.nl

Lumen Solutions is uw partner voor creatieve 
lichtoplossingen. Wij stellen de beleving van de 
opdrachtgever voorop weten dit als geen ander 
te realiseren met technische oplossingen. Dit 
doen we met een dynamisch- en enthousiaste 
team die graag voor u klaar staan om uw 
bedienen met innovatieve en spraakmakende 
oplossingen.

STAND 223

M-PRO	BeNeLux
33 Bedrijvenstraat 4501, 3800 Sint Truiden, België
33 +32 11684297
33 info@m-pro.be – www.m-pro.be

Al meer dan 10 jaar is M-PRO BeNeLux een 
toonaangevende importeur van audiovisuele 
producten. M-PRO is importeur van o.a. MIPRO, 
K-array, KV2 Audio, Symetrix, Euromet, Clock 
Audio, Atterotech, Stewart Audio. M-PRO 
BeNeLux ondersteunt en adviseert zijn dealers 
en projecten van ontwerp tot installatie.

STAND 401

Maas	CPS	B.V.

33 Ambachtsweg 2, 1474 HW Oosthuizen
33 0299-391510
33 sales@maas-cps.com – www.maas-cps.com

Maas-CPS is voorraadhoudend distributeur in 
connectiviteitsonderdelen en -systemen. Als 
distributeur in connectoren, kabels en behuizingen 
richt Maas zich voornamelijk op de AV, Evenemen-
ten, ICT en Industriële markt. Met een eigen werk- 
plaats en een zeer uitgebreid aanbod producten 
is Maas bij uitstek het adres voor uw connectivi-
teits-vraagstukken. Producten: bekabeling, con- 
nectoren, behuizingen & 19” racks, accessoires.

STAND 208

Main	Gear	Supply	B.V.
33 Broekakkerseweg 22a, 5641 PC Eindhoven
33 040-7502495
33 sales@bsl-lighting.com  
www.maingearsupply.nl

MGS is distributeur van professioneel licht & 
geluid en brengt een weloverwogen merken-
pakket op de Nederlandse zakelijke markt. 

MGS is the distributor of professional lighting 
and audio gear and offers a well-considered 
range of brands to the Dutch business market. 
The MGS vision is based on awareness, a critical 
stance and long term relationships.

STAND 521

MC2	Audio
33 Jip en Janneke 36, 4207 VK Gorinchem
33 www.mc2-audio.co.uk

STAND 314

Mediacollege	Amsterdam
33 Contactweg 36, 1014 AN Amsterdam
33 020-8509500
33 info@ma-web.nl – www.ma-web.nl

Het Mediacollege leidt studenten op tot 
professional in de media. Voor de Evenementen-
branche met 2 opleidingen: Podium- & Evene- 
mententechniek en Geluidstechniek. Wij leiden 
op tot professionals die creatief en goed in hun 
vak en over de grenzen van hun vak heen kijken 
en daarmee in staat zijn tot crossmediale 
samenwerkingen.

STAND 120

Megalight	nv
33 Clos du Parnasse 13d, 1050 Brussel, België
33 +32 25120525
33 info@mega-light.be – www.mega-light.be

STAND 533

Mennegat	Trading	BV
33 Werfstraat 14, 7468 GG Enter
33 0547-382500
33 info@mennegat.nl – www.mennegat.nl

Mennegat Trading is importeur van Apart Audio, 
D&M Pro en ITEC. Apart biedt een uitgebreid 
assortiment voor toepassingen als achtergrond-
muziek, spraakversterking, multi-zone geluids- 
installaties, omroep- en ontruimingssystemen. 
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Door een geweldige prijs-kwaliteit verhouding 
en focus op kleine en middelgrote installaties 
passen deze producten bij uitstek in openbare 
gelegenheden, horeca, sportaccommodaties en 
bedrijfspanden.

STAND 201

Meyer	Sound	Laboratories
33 2832 San Pablo Avenue, 
94702 Berkely CA, Verenigde Staten
33 020-6990480
33 info@aem.nl – www.meyersound.com

STAND 519

More	AV
33 Radonstraat 32, 2718 TA Zoetermeer
33 070-8209948
33 www.more-av.nl

More AV is de distributeur van diverse kwaliteits- 
merken binnen de audiovisuele branche. Wij zijn 
de exclusieve importeur van Funktion One 
(speakersystemen), Full Fat Audio (versterkers), 
NST Audio (processors), Isonoe (o.a. anti-rumble 
oplossingen) in Nederland. Tevens zijn wij dealer 
van B&W International (hardplastic cases).

More AV is the distributor for several high quality 
brands in the audiovisual market. We are the 
exclusive distributor for Funktion One (speaker 
systems), Full Fat Audio (amplifiers), NST Audio 
(DSP’s), Isonoe (e.g. anti-rumble solutions) in the 
Netherlands. We are also dealer for B&W Inter- 
national (hardplastic cases).

STAND 102

Nedelko	B.V.
33 Riga 10, 2993 LW Barendrecht
33 0180-645400
33 info@nedelko.nl – www.nedelko.nl

Nedelko is importeur en distributeur van zeer 
hoogwaardige LED verlichting, elektrotechnische 
materialen, energie en interconnectie, veilig-
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heids- en codeersystemen en audio, video en 
licht. Vanuit ons moderne magazijn in Barend-
recht leveren wij producten in heel Europa.

STAND 208

Next	Pro	Audio
33 Broekakkerseweg 22a, 5641 PC Eindhoven
33 040-7502495
33 www.maingearsupply.com

STAND 225

Nico	Heijboer	Lichtadvies
33 Achterlandseweg 38, 7312 ED Apeldoorn
33 06-51204737
33 info@nhlichtadvies.nl – www.nhlichtadvies.nl

Een lichttoepassing bedenken en realiseren 
vraagt om de specifieke kennis en ervaring van 
een lichtdeskundige. NHL kan worden geraad-
pleegd voor het beantwoorden van al uw vragen 
op lichtgebied. Wij staan garant voor vakkundig 
advies en uitvoering waarbij de beleving, veilig- 
heid en vooral de duurzaamheid voorop staan.

STAND 124

NicLen	BV
33 Lorentzweg 1, 3752 LH Bunschoten-Spakenburg
33 b.vossen@niclen.nl – www.niclen.nl

De Deutsche Gründlichkeit nu ook in Nederland.
Uw Dry Hire specialist op het gebied van Licht 
en Rigging.

STAND 521

Nova	Acoustic
33 Jip en Janneke 36, 4207 VK Gorinchem
33 www.novacoustic.de

STAND 509

OakSoft	BV
33 Simon de Cockstraat 10b, 5048 AW Tilburg
33 013-5713032
33 sales@oaksoft.eu – www.oaksoft.eu

OakSoft is leverancier van OakTree Rent, een van 
de meest gebruikte ERP softwarepakketten 
binnen de evenementenbranche. Van materiaal-  
en magazijnbeheer, van personeel tot wagen-
planning en van CRM relatiebeheer tot een 
volledig geïntegreerd financieel pakket. Dat is 
OakTree Rent. Op CUE introduceren wij Rent- 
Buddy, het nieuwste zusje van OakTree Rent.

OakSoft is supplier of OakTree Rent, one of the 
most complete ERP software solution for the 
rental business. Now there is RentBuddy. One 
System Managing your Entire Rental Business on 
any device, anytime, anywhere. Rental Software 
in the cloud.

STAND 314

Opleidingsplein		
(samenwerkende	opleidingen	PET)

P&T_TAS.pdf   1   16-12-15   12:06

33 Dr. Ir. van Veenweg 6 
4612 PE Bergen Op Zoom
33 0164-281018
33 www.zoomvliet.nl

Nieuw dit jaar is het Opleidingsplein met als 
thema ‘Rond de tafel’. Het betreft een Samen-
werking tussen 6 opleidingen op het gebied van 
evenemententechniek en Samenwerking 
Bedrijven Beroepsopleidingen. Doel van het 
plein is presentatie van opleidingen in het 
algemeen en zoeken naar de best mogelijke 
aansluiting tussen opleidingen en bedrijfsleven.
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STAND 112

OSRAM	Benelux	B.V

33 Postbus 115, 2900 AC Capelle aan den IJssel
33 010-7501414
33 osram@osram.nl – www.osram-benelux.com

OSRAM is wereldwijd een toonaangevende 
lichtfabrikant. Het portfolio beslaat de volledige 
toegevoegde waardeketen van componenten 
inclusief lampen, elektrische voorschakelappa-
raten en optische halfgeleiders als LED - evenals 
armaturen, lichtmanagementsystemen en ver-
lichtingsoplossingen. De focus van de bedrijfs-
activiteiten ligt al meer dan een eeuw op licht 
en daarmee op de kwaliteit van leven.

STAND 109

Pangolin	Laser	Systems
33 Achillesstraat 3A 
4625 CG Bergen Op Zoom
33 06-52038384
33 contact@collimated.com  
www.collimated.com

STAND 119

pb|theateradviseurs	b.v.
33 Runmolen 3, 5404 KP Uden
33 0413-264344
33 contact@pbta.nl – www.pbta.nl

PBTA realiseert moderne theaters, concertzalen 
en poppodia met voorzieningen op het 
allerhoogste niveau. Inspirerend, gastvrij, 
comfortabel en veilig voor bezoekers, artiesten 
en technici. Integraal ontwerp: haalbaarheids-
studies, kostenramingen • Programma van Eisen 
• 3D zichtlijnenstudie • tribunes, theaterstoelen 
• theaterlogistiek, foyers, backstage • theater-
technische installaties • toneelmechanische 
installaties • theaterstoffering • theater-

belichting, LED • geluid, elektroakoestiek  
• video, projectietechnieken • meerjarenonder-
houdsplannen, RI&E.

PBTA create modern theatres, concert halls 
and music venues with highest level facilities. 
Inspiring, hospitable, comfortable and safe for 
visitors, artists and technicians. Feasibility & cost 
studies • 3D sightline studies • tribunes, stands, 
theatre chairs • logistics, foyers, backstage 
• mechanical installations • curtains, upholstery 
• lighting • sound • video, projection techniques 
• long-term maintenance programmes, RI&E

STAND 215

Peitsman	Licht	en	Geluid	B.V.
33 Innsbruckweg 97, 3047 AG Rotterdam
33 010-4147527
33 info@peitsman.com – www.peitsman.com

STAND 116

Penn	Elcom	GmbH

33 Dechant-Sprünken-Straße 49b 
46446 Emmerich, Duitsland
33 00800-55566600
33 post.eu@penn-elcom.com 
www.penn-elcom.com

Penn Elcom is marktleider in de fabricage van 
kwaliteitsproducten voor de Flightcase- en 
Luidsprekerkastbouw en 19 inch rack-oplossingen. 
Wij hebben meer dan 40 jaar ervaring in het 
ontwerpen en fabriceren van product-oplossingen 
voor deze specialistische industrie. 

Penn Elcom is the world’s leading manufacturer 
of quality flightcase- and speaker cabinet 
hardware and 19 inch racking solutions. We have 
over 40 years of experience in designing product 
solutions for these specialist industries.

STAND 208

Pioneer	Pro	Audio
33 Broekakkerseweg 22a, 5641 PC Eindhoven
33 040-7502495
33 sales@bsl-lighting.com 
www.maingearsupply.com

STAND 407

Podiumtechniek.nl

33 Oostzijde 96c, 1502 BK Zaandam
33 085-4015929
33 info@podiumtechniek.nl 
www.podiumtechniek.nl

Podiumtechniek.nl is een verkoopbedrijf 
van apparatuur en materialen voor theater, 
evenementen en verhuurbedrijven. Podium- 
techniek.nl importeert, distribueert en 
ontwikkelt producten in eigen beheer. Podium-
techniek.nl heeft als doelstelling nieuwe en 
vernieuwende producten te vermarkten.

STAND 507

PRO-TRUSS
33 Simon de Cockstraat 10, 5048 AW Tilburg
33 013-5478169
33 info@pro-truss.com – www.pro-truss.com

Ons bedrijf produceerd aluminium sytemen van 
het merk Pro-Truss voor beurzen, TV studio’s, 
theaters, concerten en entertainment branche.
Onze aluminium trussen worden onder andere 
gebruikt als support frame voor advertentie 
panelen. De trussen kunnen op maat geprodu-
ceerd. We produceren onder andere ook roof 
constructie’s voor podia’s voor verschillende 
music evenementen.

Our truss is used by architects in sports complexes, 
multicinemas as a design item, but also as a 

supporting structure for advertising panels etc. 
As regards to exhibitions our products have a big 
advantage - variability. It means unlimited amount 
of fair booths can be assemble from our systems 
according to the customers requirements.

STAND 105

Prolyte	Group
33 Industriepark 9, 9351 PA Leek
33 0594-851515
33 info@prolyte.com – www.prolyte.com

Prolyte, gevestigd in Nederland. Prolyte is onder-
hand de wereldmarktleider in het produceren 
van truss, podiumdelen en takels. De beste 
kwaliteit voor ‘normale’ prijzen.

STAND 105

COSMOLIGHT	SRL	(Quartzcolor)
33 Guidonia Montecelio, 00012 Rome, Italië
33 +39 774354418
33 info@cosmolight.it – www.cosmolight.it

Quartzcolor, onder de naam van Cosmolight, 
gevestigd in Italië. Gespecialiseerd in het maken 
van Tungsten en Daylight TV en Film schijnwer-
pers en gaat ook mee met de vernieuwende golf 
van LED verlichting.

STAND 101

Ramselaar	Light	Solutions

33 Bakkenzuigerstraat 28, 1333 HA Almere
33 036-5290291
33 info@ramselaar.net – www.ramselaar.net

Belichten en verlichten met moderne energie-
zuinige led verlichting, maar dan met behoud 
van de authentieke sfeer van kaarsen, olie, gas 

O | R

6362 VPT VERENIGING VOOR PODIUMTECHNOLOGIE CUE2016



en gloeilampen dat is waar Ramselaar Light 
Solutions onder andere voor staat. Voor iedere 
denkbare verlichting applicatie ontwikkelen en 
produceren wij een technisch en visueel 
verantwoorde oplossing.

STAND 117

Rebo	Systems
33 Beckeringhstraat 21, 3762 EV Soest
33 035-6016941
33 beurs@rebo.nl – www.rebo.nl

STAND 524

Rent	Around
33 Brinklaan 34a, 7311 LB Apeldoorn
33 055-3125450
33 info@rentaround.nl – www.rentaround.nl

Rent Around introduceert versie ‘2.0’ op CUE. 
Oprichter Joost Maris: 2 jaar geleden introdu-
ceerden wij een versie waarmee het AV 
Verhuuraanbod transparant werd gemaakt. 
Dat is met ondertussen 170 verhuurders en bijna 
15.000 producten aardig gelukt, maar trans- 
parantie bieden is slechts het begin. Tijd voor de 
volgende stap!

STAND 510

Rentman
33 Nobelstraat 2a, 3512 EN Utrecht
33 030-7116844
33 info@rentman.nl – www.rentman.nl

STAND 210

Riedel	Communications
33 Uellendahler Strasse 353 
42109 Wuppertal, Duitsland
33 +49 2022929518
33 shows@riedel.net – www.riedel.net

STAND 512

RL	Sales
33 Weverstraat 44, 5671 BC Nuenen
33 040-7370030
33 info@rlsales.nl – www.rlsales.nl

STAND 105

Robe
33 Palackeho 416/20  
75 701 Roznov Pod Radhostem, Tsjechië
33 +420 571751500
33 info@robe.cz – www.robe.cz

Robe, gevestigd in Tsjechië. Gespecialiseerd in 
het maken van entertainment armaturen en erg 
populair met LED moving heads. Robe houdt 
zich vast aan de filosofie: ‘smaller, lighter, 
brighter and eco friendly’.

STAND 105

Robert	Juliat
33 32 Rue de Beaumont 
60530 Fresnay En Thelle, Frankrijk
33 +33 344265189
33 www.robertjuliat.com

Robert Juliat gevestigd in Frankrijk is ’s werelds 
grootste producend van Volgspots. Robert Juliat 
is een van de oudste fabrikanten van kwaliteit 
schijnwerpers en springt met zijn prestaties 
boven alles uit. Er is in Nederland bijna geen 
locatie te bedenken zonder Robert Juliat volgspot.

STAND 314

ROC	A12
33 Bovenbuurtweg 7, 6717 XA Ede
33 0318-455180
33 info@roca12.nl – www.a12.nl

Opleiding Podium- & Evenemententechnicus. 
Deze opleiding kent vier uitstroomrichtingen: 
3- Podium- en evenemententechnicus geluid, 
3- Podium- en evenemententechnicus licht, 

3- Podium- en evenemententechniek, en 
3- Podium- en evenemententechnicus podium 

& rigging.

STAND 405

Rolight
33 Josink Kolkweg 18, 7545 PR Enschede
33 053-4320644
33 info@rolight.nl – www.rolight.nl

Sfeermakers met visie. Met onze producten 
kunnen we aan iedere belichtingswens voldoen. 
De projectafdeling adviseert u graag over een 
totaaloplossing. Kennisdeling; daar hechten we 
waarde aan. Speciaal daarvoor zijn er workshop-
ruimtes. Van bewegend licht, tot lichtsturing en 
van truss tot complete rigging systemen. Rolight 
levert een totaalpakket aan (theatertechnische) 
verlichting en aanverwante zaken.

STAND 505

Romal
33 Verlengde Hoogravenseweg 223 
3523 KJ Utrecht
33 030-2897161
33 info@romal.com – www.romal.com

Romal.com is een technische groothandel uit 
Utrecht. Wij leveren uitsluitend kwaliteits-
producten met betrekking tot draad, kabel, 
connectoren en isolatiematerialen. Tevens 
hebben wij een eigen kabel confectieafdeling 
die zich gespecialiseerd heeft in glasvezel- en 
coaxassemblies. Romal.com staat voor ‘voorraad 
en visie, snel en vakkundig’.

R
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STAND 118

Ron	De	Groot	Theatertextiel	bv

33 Henegouwerweg 26c, 2741 KS Waddinxveen
33 0182-616310
33 rondegroot@wxs.nl – www.theatertextiel.com

Ron de Groot Theatertextiel is al sinds 1976 
een bedrijf wat producten levert m.b.t. theater- 
inrichting in de breedste zin van het woord, 
denk aan eigen Theatervelours, balletvloeren, 
podiumelementen maar ook grids, railssystemen 
en bedoeking. Het aandragen van passend 
advies en maatwerk producten is onze kern, 
alles volgens de geldende normering.

Ron de Groot Theatertextiles is a company that 
has been delivering products for theaterdecora-
tion and everthing related since 1976, think of our 
own Theatervelvets, balletfloors, stage-elements 
but also gridsystems, railsystems and curtains. 
Getting our clients straight-to-the-point advice 
and customized products is our core according to 
applicable standardisation, of course.

STAND 522

Ron	Vogel	Audio
33 Zwanenburgerdijk 278c, 1161 NL Zwanenburg
33 020-4977577
33 info@ronvogelaudio.com 
www.ronvogelaudio.com

Importeur van Countryman microfoons en Di’s , 
VUE Audiotechnik luidsprekersystemen. NEAR 
all weather loudspeakers. Verkoop en installatie.
Dealer voor alle merken waaronder Yamaha, 
Sennheiser, Shure etc. 

STAND 419

Roodenberg	Staalkabels	BV
33 Postbus 545, 1970 AM IJmuiden
33 0255-534634
33 info@roodenberg.nl – www.roodenberg.nl

Roodenberg Staalkabels BV. is specialist in 
staalkabel producten op klant specificatie, 
hijs- en hefwerktuigen en het keuren hiervan. 
Ruime entertainment expertise is hierin 
opgebouwd. Een van de speciaal ontwikkelde 
producten is de inmiddels welbekende softsteel. 
Andere producten zijn steels, zowel verzinkte als 
zwarte kabels, chainclutches, balkenklemmen, 
safety`s, handkettingtakels en harpsluitingen.

Roodenberg Staalkabels BV is specialized in 
steelwirerope products, rigging and lifting 
equipment for entertainment industry. 
Steelwireropes are available in galvanized and 
black colored. A wide range of lifting material is 
available like steels, softsteels, chainclutches, 
beamclamps, safety’s, shackles and hand or 
electrical powered chainhoists.

STAND 221

RRB	Group	B.V.
33 Radioweg 12, 1324 KW Almere
33 036-5397899
33 marketing@rrbgroup.eu – www.rrbgroup.eu

STAND 504

Samenwerkende	Theaterspecialisten	(SaTS)
33 Sniep 95, 1112 AJ Diemen
33 085-2733563
33 info@samenwerkendetheaterspecialisten.nl 
www.samenwerkendetheaterspecialisten.nl

Samenwerkende Theaterspecialisten BV (SaTS) 
is een onafhankelijk kenniscentrum voor advies 
binnen de sector theater en de branche podium- 
techniek. De dienstverlening richt zich op schouw- 
burgen, theaters, producenten, culturele centra, 
theatergezelschappen en facilitaire dienstver -

leners. SaTS heeft de kennis in huis om elke 
vakinhoudelijke vraag te kunnen beantwoorden.

STAND 314

SBB	(Samenwerkingsorganisatie	Beroeps-
onderwijs	Bedrijfsleven)
33 Postbus 7259, 2701 AG Zoetermeer
33 088-3380000
33 info@s-bb.nl – www.s-bb.nl

STAND 419

SCAN-RIG	AB
33 Ostra Ryttmastaregatan 1, 21752 Malmo 
Zweden
33 +46 721640022
33 info@scan-rig.com – www.scan-rig.com

SCAN-RIG AB: Specialized Entertainment Rigging 
Equipment suppliers based in the center of 
northern Europe. We supply premium rigging 
equipment to professional re-sellers and users. 
Our products are developed for intensive and 
frequent deployment by professional users. 
Our products rang from Winches, Chainhoist, 
Automated motion systems, Conventional hoist 
control, Rigging hardware and Truss.

STAND 119

Scena	adviseurs	b.v.
33 Runmolen 3, 5404 KP Uden
33 0413-751916
33 info@scena-adviseurs.nl – www.scena.nl

Scena akoestisch adviseurs is gespecialiseerd in 
het adviseren en ontwerpen van hoogwaardige 
akoestische oplossingen voor concert- en 
operazalen, theaters, congreszalen, bioscopen 
en opnamestudio’s. Akoestiek disciplines: • 
zaal- en ruimteakoestiek • studioakoestiek • 
bouwakoestiek • elektro-akoestiek • horecala-
waai, milieugeluid • installatiegeluid • geluid- 
en zaalakoestische (controle) metingen • 
CATT akoestiek simulaties, auralisaties • 
Bouwfysica en brandveiligheid

Scena acoustic consultants specialize in designing 
high-quality acoustic solutions for concert and 
opera halls, theatres, conference halls, cinemas 
and recording studios. Acoustic disciplines: • hall 
and room acoustics • studio acoustics • building 
acoustics • electro-acoustics • hospitality noise 
prevention • sound absorption and isolation • 
sound and acoustic measurements • CATT 
acoustic simulations • building physics, fire safety

STAND 219

Sennheiser	Nederland	B.V.

33 Tunerstraat 2, 1322 AC Almere
33 036-5358444
33 info@sennheiser.com – www.sennheiser.com

Audiospecialist Sennheiser is een van  ’s werelds 
toonaangevende fabrikanten van hoofdtele-
foons, microfoons en draadloze audiosystemen. 
Vanuit het hoofdkantoor in Wedemark 
(Hannover), Duitsland, exploiteert Sennheiser 
haar eigen productiefaciliteiten in Duitsland, 
Ierland en de Verenigde Staten en is actief in 
meer dan 50 landen.

Audio specialist Sennheiser is one of the world’s 
leading manufacturers of headphones, micro-
phones and wireless transmission systems. Based 
in Wedemark near Hanover, Germany, Sennheiser 
operates its own production facilities in Germany, 
Ireland and the USA and is active in more than 
50 countries.
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STAND 513

SevenSound

33 St. Victorstraat 47-51, 2741 JP Waddinxveen
33 0182-636409
33 contact@sevensound.nl – www.sevensound.nl

SevenSound; Ontwerpt, creëert en vervaardigd 
apparatuur voor de pro audio markt. Luidsprekers, 
versterkers, processing.

SevenSound; Designs, creates and manufactures 
pro audio equipment. Loudspeakers, amplifiers 
and processing.

STAND 115

SGM	LIGHT	A/S
33 Sommervej 23, DK-8210 Aarhus V, Denemarken
33 www.sgmlight.com

SGM are market leaders in innovative, application 
engineered LED fixtures and custom solutions 
for touring and install. Focusing on innovation 
and experimenting with emerging technologies, 
their unique strobes have already dominated 
tours by Beyoncé, Pink and Metallica, while the 
P-5 wash light offers the highest output to 
power draw ratio and the new G-Spot is the first 
IP65-rated LED moving head in the industry.

STAND 225

Share	Knowledge	Now	B.V.
33 Lorentzhof 24, 1433 LS Kudelstaart
33 085-8769069
33 info@shareknowledgenow.nl 
www.shareknowledgenow.nl

Share Knowledge Now voert de regie bij 
multidisciplinaire technische projecten in 
theaters, musea en poppodia. Voor ieder project 
stellen we een team van specialisten samen,  
om zo tot praktische en duurzame oplossingen 
te komen. Wij nodigen u uit om deel te nemen 
aan onze ontwerp sessies in stand 225.

Share Knowledge Now coordinates multidiscipli-
nary projects in theatres, museums and venues. 
For each individual project we assemble a team 
of specialists, to create sustainable and pragmatic 
environments. We invite you to join us in our 
design-sessions in exhibition stand 225.

STAND 205

ShelbyRent	Rainprotection

33 Hendrik Figeeweg 13a, 2031 BJ Haarlem
33 023-7440266
33 info@shelbyrent.nl – www.shelbyrent.nl

ShelbyRent is gespecialiseerd in productie en 
verhuur van regenbeschermings producten voor 
Lichtapparatuur. Met meer dan 2000 rain-

protection producten in de verhuur is Shelby-
Rent is Europa’s grootste ‘Dry Hire’ verhuurder 
op het gebied van regenbescherming. Het assor-
timent bestaat uit voornamelijk hangende 
regenkappen en opblaasbare dome’s voor 
movingheads.

Shelby Rent specializes in rain cover protection 
for lighting equipment. The AirDome for floor 
Standing fixtures and the RainRoof for hanging 
fixtures are specially designed for this purpose. 
With over 2,000 rainprotection-products in 
the  rentalfleet is ShelbyRent Europe’s largest  
‘Dry Hire’ rentalcompany in rain protection.

STAND 415

ShowTex	Nederland	BV

33 Postbus 31, 3760 AA Soest
33 035-6938692
33 info.nl@showtex.com – www.showtex.com

Wie op zoek is naar vlamwerende podium doeken 
en ophangsystemen voor theaters en evene-
menten is bij ShowTex aan het juiste adres! 
Breng een bezoekje aan onze stand en kom er 
alles te weten over de meest innovatieve gordijn- 
stoffen, theatertextiel, railsystemen en podium- 
technieken. Wij bieden maatoplossingen en be- 
schikken over een uitgebreid verhuur assortiment.

STAND 209

Shure	Distribution	Benelux

33 Newtonweg 9, 4104 BK Culemborg
33 0345-638888
33 info@shure.nl – www.shure.nl

Overal waar audioprestaties belangrijk zijn 
kiest men voor Shure met vertrouwen in de 
ongeëvenaarde kwaliteit en prestaties van onze 
producten. Sinds 1925 streven we met toe-
wijding naar audio perfectie. In alles wat wij 
doen blijkt de toewijding aan het leveren van 
een geweldige audio-ervaring. Dat is de echte 
betekenis van legendarische prestaties.

On stages, in studios and everywhere sound 
matters, people around the world choose Shure 
with confidence in the unparalleled quality and 
performance. Since 1925, we have pursued audio 
perfection with uncompromising rigor. In fact, 
Shure is committed to delivering a great audio 
experience – because that’s the true measure 
of legendary performance.

STAND 119

SIAP	B.V.
33 Runmolen 3, 5404 KP Uden
33 0413-260050
33 info@siap.nl – www.siap.nl

Een SIAP systeem transformeert een zaal met 
enkelvoudige akoestiek naar een multifunctio-
nele zaal met optimale akoestiek voor ieder type 
onversterkte voorstelling. Van toneel tot koor. 
Van pianoconcert tot orgel. Subtiel wordt de 
zaalakoestiek (nagalmtijd, STI) aangepast. 
Tevens ideaal voor theatereffecten (musical) en 
filmsurround (5.1/7.1/9.1/Atmos). Wereldwijd 
toegepast; erkend als beste systeem.

SIAP Acoustic Systems transforms any room into 
a multipurpose hall with optimum acoustics for 
different unamplified performances. From stage 
to choir. From piano to organ. Hall acoustics 
(reverberation time, STI) are adapted subtly. Also 
ideal for theatre effects (musical) and cinema 
surround (5.1/7.1/9.1/Atmos). Worldwide applied 
and recognized as best system.

STAND 314

SintLucas
33 Von Flotowlaan 1, 5653 AD Eindhoven
33 0411-672270
33 info@sintlucas.nl – www.sintlucas.nl

Opleiding Podium- en evenementen techniek. 
Als technicus zorg je ervoor dat het geluid perfect 
klinkt, het podium goed is uitgelicht en dat de 
voorstelling strak verloopt. Je installeert de 
geluidsapparatuur, regelt de lichtshow en verzorgt 
de changementen en techniek op het podium.

STAND 201

Solid	State	Logic
33 25 Spring Hill Rd, Begbroke 
OX5 1RU Oxford, Verenigd Koninkrijk
33 020-6990480
33 info@aem.nl – www.solidstatelogic.com
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STAND 409

Sound	&	Light	Import

33 Zonnebaan 29, 3542 EB Utrecht
33 030-6664745
33 info@soundandlight.nl  
www.soundandlight.nl

Al meer dan 15 jaar is Sound & Light import 
aanwezig in de Nederlandse markt als ver tegen- 
woordiger van aansprekende audiovisuele 
producten. Een groot deel daarvan als vertegen-
woordiger van Adamson Systems luidspreker 
systemen. Dit en ook ander merken in ons 
pakket zullen op de beurs getoond worden.

STAND 507

Stage	Rental	Tilburg
33 Simon de Cockstraat 10A, 5048 AW Tilburg
33 013-5456411
33 info@stagerentaltilburg.nl  
www.stagerentaltilburg.nl

STAND 529

Stageplate
33 Grevelingenweg 5, 3313 LB Dordrecht
33 078-6211955
33 info@podiumbouw.nl – www.stageplate.com

Stageplate, een kwaliteitsproduct dat TÜV 
gecertificeerd is, maatwerk levert in alle vormen. 
Naast de standaard podium elementen zijn alle 
vormen te realiseren naar wens van de klant. Tot 
in detail voldoet dit aan de nieuwste TÜV eisen. 
Stageplate produceert op ambachtelijke wijze 
wat uw podiumwensen zijn, tot in detail 
afgewerkt.

STAND 122

Stapotech	BVBA
33 Rodenrijt 80, 3930 Hamont-Achel, België
33 +32 11667894
33 info@stapotech.be – www.stapotech.be

Bezoek adres:
33 Ondernemersstraat 14 
3930 Hamont-Achel, België

STAND 515

STEPP	Vzw

33 Sainteclettesquare 17, 1000 Brussel, België
33 +32 22039206
33 info@stepp.be – www.stepp.be

STEPP is het steunpunt voor de producerende, 
ontwerpende, en technische krachten van 
de brede culturele sector in Vlaanderen.  
Wij vereni gen technisch personeel uit de brede 
culturele sector (theaters, culturele centra, 
gezelschappen, musea, ...), alsook ontwerpend 
personeel binnen diezelfde sector (scenografen, 
ontwerpers, kostuumontwerpers, tentoonstel-
lingsontwerpers, architecten, ...)

STEPP is the professional association of producers, 
designers and technicians of the arts and event 
sector. We represent stage technicians, sceno-
graphers, producers and architects throughout 
the entire cultural spectrum. STEPP guarantees 
professional support of its members and the arts 
and event sector by means of networking, 
training, consultancy and information.

STAND 105

Swefog
33 Industrivägen 15, 68 233 Filipstad, Zweden
33 +46 59012250
33 www.swefog.com

Swefog, gevestigd in Zweden. Gespecialiseerd in 
mist- en rookmachines. Swefog is als marktlei-
der een belangrijke speler en verkoopt machines 
voor over de hele wereld. Vooral in Europa.

STAND 225

Syndesie
33 Willem van der Veldenweg 28 
2451 BB Leimuiden
33 06-51204737
33 info@syndesie.nl – www.syndesie.nl

Syndesie produceert en installeert lichtbesturin-
gen voor de zakelijke markt. Met Syndesie zijn er 
eindeloos veel mogelijkheden in de besturing 
van uw verlichting. Gemak dient de mens; onder 
de ‘motorkap’ slimme en geavanceerde techniek, 
de bediening via een app op een tablet zo 
simpel mogelijk.

STAND 217

The	Audio	Specialists
33 Laan van de Maagd 15, 7324 BR Apeldoorn
33 055-5386688
33 info@theaudiospecialists.eu 
www.theaudiospecialists.eu

The Audio Specialists is de importeur/verdeler 
voor o.a. de merken Midas, Klark-Teknik, 
Turbosound, Clair Brothers, Outline, & RPM. The 
Audio Specialists Duitsland is aanwezig met 
Cadac. Sinds oktober jl. ook de verdeler voor Lab.
Gruppen, Lake & TannoyPro en vanaf januari 
2016 ook voor RST/Telex.

The Audio Specialists is the distributor for the 
brands Midas, Klark-Teknik, Turbosound, Clair 
Brothers, Outline, & RPM. As from the 1st of 
October 2015 we can also offer the brands Lab.

Gruppen, Lake & TannoyPro. As from the 1st of 
January 2016 we are the new main distributor 
for RTS/Telex intercom.

STAND 217

The	audio	specialists	Germany	
(Cadac	digital)
33 Briener Strasse 25, 47533 Kleve, Duitsland
33 055-5386688
33 info@theaudiospecialists.eu 
www.theaudiospecialists.eu

STAND 200

Tau	Audio	Solutions	BV
33 Grondzijl 8a, 9731 DG Groningen
33 050-5499090
33 info@tau.nl – www.tau.nl

Sinds 1997 is Tau Audio Solutions gevestigd als 
importeur en distributeur van professionele 
audiosystemen. Klanten van Tau zijn actief in de 
AudioVisuele branche,Theaters, Retail, Kerken en 
eigenlijk overal waar een vaste audio-installatie 
nodig is. Wij begroeten u graag tijdens CUE2016 
op standnummer 200.

Established in 1997 Tau Audio Solutions is a well 
known distributor of Installed Sound systems for 
the BeNeLux. Tau is known for its dedication to 
find the best solution for the specific audio needs 
of its customers. We look forward to see you at 
our booth no.200 during CUE2016.

STAND 300

THEARENT
33 Italiëlaan 4b, 2391 PT Hazerswoude Dorp
33 0172-231842
33 info@thearent.com – www.thearent.com

’We create your world of imagination with our 
creative textile solutions.’ Thearent is gespeciali-
seerd in creatieve textiel oplossingen voor eve- 
nementen, concerten, festivals, beurzen, musicals, 
theaters en zakelijke bijeenkomsten. Op CUE2016 
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laten wij u zien hoe divers onze mogelijkheden 
zijn en denken wij graag mee voor uw evene-
ment. Laat je vrijblijvend inspireren!

We create your world of imagination with our 
creative textile solutions’. Thearent specialised 
in creative textile solutions for events, concerts, 
festivals, fairs, musicals, theaters and business 
meetings. During CUE2016 we show you how 
diverse our capabilities are and we think along 
with you about your event. Get inspired.

STAND 306

Theateradvies	BV
33 Herengracht 160, 1016 BN Amsterdam
33 020-6272248
33 info@theateradvies.nl – www.theateradvies.nl

Theateradvies bv ontwerpt theaters, concert-
zalen, popzalen en musea met het oog voor 
techniek, artiesten en publiek: innovatief, 
effectief, functioneel, gebruiksvriendelijk, 
duurzaam en veilig en dat doen we graag 
samen met u.

Theateradvies bv designs theatres, concert halls, 
pop music venues en museums in order for 
technology, artists and audience: innovative, 
effective, functional, user friendly, sustainable 
and safe and we like to do that with you.

STAND 106

Theatex
33 Postbus 9, 3645 GV Vinkeveen
33 0297-264662
33 info@theatex.nl – www.theatex.nl

THEATEX, Al 60 jaar gespecialiseerd in het 
inrichten en leveren van theaterdoeken en 
railsystemen voor: theater, bioscopen, TV studio’s, 
dorpshuizen, scholen, standbouw, cultureel 
centra etc. Wij werken veel samen met 
ontwerpers en architecten en denken mee 
bij ontwerpen. Heeft u interesse bel of mail 
ons vrijblijvend.

STAND 519

Think!	AV
33 Radonstraat 32, 2718 TA Zoetermeer
33 070-8209948
33 info@think-av.nl – www.think-av.nl

Think! AV is sinds 2003 actief op het gebied van 
verhuur, verkoop en installatie van audiovisuele 
apparatuur. Wij leveren de complete techniek 
voor kleine tot grote evenementen en wij 
hebben het technisch ondersteunen van 
dance-events tot een specialisme uitgebouwd. 
Mede hierdoor zijn diverse locaties, clubs en 
evenementenorganisaties vaste klant.

Think! AV is active in rental, sales and installation 
of audiovisual equipment since 2003. We supply 
all the AV equipment necessary for small and 
large events. We have developed the technical 
support for dance-events into a true specialism. 
Because of this, multiple locations, clubs and 
event organizations are regular clients.

STAND 127

Total-Image	
(media	&	showcontrol	systems)

33 Goorsestraat 4a, 7496 AD Hengevelde
33 0547-333688
33 info@total-image.nl – www.total-image.nl

Geavanceerde media- en showcontrol systemen 
zijn onmisbaar geworden bij de creatie van 
adembenemende shows en presentaties. 
Total-Image stelt deze technieken en haar 
opgedane ervaringen beschikbaar als onderdeel 
van uw productie. Voor CUE2016 hebben we 
enkele mooie voorbeelden verzameld om u een 
idee te geven van de diverse mogelijkheden.

As an early adopter of media- and showcontrol 
systems, Total-Image makes extensive use of the 
technology to help create stunning shows and 

presentations. For CUE2016 we have put together 
some nice examples to give you an idea on where 
and how our media systems could be of good use.

STAND 404

Trekwerk

33 Pampuslaan 212, 1382 JS Weesp
33 0294-238630
33 sales@trekwerk.com – www.trekwerk.com

Wij ontwerpen en fabriceren staal constructies, 
under- en overstage installaties en ontwikkelen 
motion control hard- & software. Wij verzorgen 
het onderhoud van installaties en bieden 
trainingen aan. Onze referenties bestaan o.a. uit 
Het Nationale Theater in Oslo, de Barbican 
Theater in London, het Stadsschouwburg en 
de Berliner Festspiele in Berlijn.

We design and fabricate steel constructions, 
under- and overstage machinery and develop 
motion control hard- & software. We offer after 
care through full service & training. Our references 
include the National Theatre in Oslo, the Barbican 
Theatre in London, Stadsschouwburg in Amster-
dam and the Berliner Festspiele in Berlin.

STAND 109

Tronios	B.V.
33 Bedrijvenpark Twente 415, 7602 KM Almelo
33 0546-589299
33 info@tronios.com – www.tronios.com

De Tronios groep is uitgegroeid tot één van 
de marktleiders op het gebied van betaalbare 
consumentenelektronica. Met merken als 
BeamZ, Power Dynamics, Vonyx en Fenton staan 
we garant voor producten met een prima 
prijs-kwaliteitverhouding. Inmiddels zijn we 
actief in 40 landen met een distributienetwerk 
dat de hele Europese Unie bevoorraadt.
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STAND 214

Unican	GmbH
33 Moselstrasse 18, 41464 Neuss, Duitsland
33 +49 21314064710
33 mail@unican.de – www.unican.de

Het Unican OpenCue systeem is specifiek 
ontworpen en ontwikkeld voor de besturing van 
kinetische toepassingen in theaters en 
entertainmentindustrie. Een uitgebreid 
cue-systeem om diverse voorstellings-functio-
naliteiten te kunnen beheersen is, met de 
feedback van vele operators uit de theater, 
opera, entertainment en tv branche, ontwikkeld.

STAND 518

Valksound
33 Bornerbroeksestraat 457e, 7609 PK Almelo
33 0546-543090
33 info@valksound.nl – www.valksound.nl

STAND 531

Variphone	Nederland	B.V.

33 Postbus 1147, 1440 BC Purmerend
33 0299-404449
33 info@variphone.nl – www.variphone.nl

Ons gehoor; een complex en uiterst gevoelig 
zintuig waarmee zorgvuldig dient omgegaan te 
worden. Het stelt ons in staat om onderling te 
communiceren en te genieten van onze favoriete 
muziek. Variphone is Europa’s grootste producent 
van professionele in-ears, variërend van één 
weg systemen tot en met drie-weg met wel 
zes drivers!

Variphone manufacturers a wide range of custom 
made hearing protectors, in-ear monitors and 

communication systems. Experience the ‘top’ 
sound of our Elite Series or try the budget 
Universal Series. Choose from various drivers, 
even up to 6. Variphone is Europe’s largest in-ear 
manufacturer and distributor of in-ears.

STAND 105

Verlinde
33 Bedrijfsweg 18a, 3831 KE Leusden
33 033-4951160
33 www.verlinde-nederland.nl

Verlinde, gevestigd in Frankrijk. Gespecialiseerd 
in takels. Verlinde heeft veiligheid op nummer 1 
staan en met die gedachte worden er naar 
manieren gezocht om de takels steeds veiliger 
en betrouwbaarder te maken.

STAND 427

VGM	Tribunes
33 Lansinkweg 8b, 7207 DG Zutphen
33 0575-529777
33 info@vgm-tribunes.nl – www.vgm-tribunes.nl

VGM-Tribunes levert telescopische tribunes, 
theater of tribune stoelen en Podia. IJzersterk in 
onderhoud en renovatie van telescopische 
tribunes, theater stoelen en podia.

STAND 500

Visual	Productions	BV
33 Izaak Enschedeweg 38a, 2031 CR Haarlem
33 sales@visualproductions.nl 
www.visualproductions.nl

Nederlandse fabrikant van lichtbesturingsoft-
ware, voor Mac, Windows, Linux en iOS, en solid- 
state, multi-protocol hardware. Nieuw voor CUE 
zijn de QuadCore, voor multi-universe installaties 
en de Cuety App met LPU-2 hardware. De LPU-2 
kan worden bediend met de Cuety Remote App 
en kan extern aangestuurd worden middels de 
netwerkprotocollen HTTP/TCP/UDP/OSC

Dutch manufacturer of software lighting control 
for Mac/Windows/Linux/iOS and Solid-State, 
Multi-Protocol hardware. New for CUE are the 
QuadCore, for multi-universe installations and 
the Cuety App with the LPU-2 hardware. The 
LPU-2 is the architectural version which allows 
Cuety to be triggered externally via HTTP/TCP/
UDP/OSC.

STAND 316

VPT

33 Funenpark 1, 1018 AK Amsterdam
33 020-6161238
33 secretariaat@vpt.nl – www.vpt.nl

De VPT  is een organisatie met een uitgesproken 
netwerkfunctie waarin kennis wordt gedeeld, 
en waar de leden zich vinden in een gemeen-
schappelijk belang. Naast bedrijfsleden (±90 in 
totaal) kent de VPT ook non-profitleden (±200 in 
totaal): podia, gezelschappen, scholen, culturele 
organisaties en persoonlijk leden: technici, vorm- 
gevers, studenten. In totaal zijn er ongeveer 
1000  leden. Alle leden ontvangen het vakblad 
Zichtlijnen, dat zes maal per jaar verschijnt.

STAND 110

Waagner-Biro	Luxembourg	Stage	Systems	S.A.
33 1, rue de l’école, 4813 Rodange, Luxemburg
33 +352 503521
33 stagesystems.luxembourg@waagner-biro.com 
www.waagner-biro.com

Waagner-Biro’s CAT – complete range of SIL3 
certified stage control equipment: design, 
manufacturing, installation and service for new 
installations and refurbishment projects based 
on more than 25 years experience in theatre 
automation. Add 3D visualisation & simulation 
and 3D flying for the latest stage control experience.

STAND 411

WATCHOUT
33 Teknikringen 22, 58330 Linköping, Zweden
33 +46 13102450
33 business@dataton.com 
www.dataton.com/watchout

STAND 527

Werk	&	Houding

33 Lisztgaarde 89, 5344 EC Oss
33 06-53538796
33 info@werkenhouding.nl  
www.werkenhouding.nl

Speciaal ontwikkeld voor theaters waar de 
communicatie stroef verloopt, en persoonlijke 
ontwikkeling meer aandacht verdient dan dat 
het nu krijgt. Fysiek, emotioneel en mentale ont-
wikkeling zorgt voor een betere en duurzame 
inzetbaarheid. Dat is waar ik voor sta als ik voor 
theater Nederland werk.

STAND 310

WG	theatertechniek

33 Hekendorpstraat 60, 3079 DX Rotterdam
33 010-4796672
33 info@wgtheatertechniek.nl 
www.wgtheatertechniek.nl

WG theatertechniek verhuurt, verkoopt en 
installeert professionele audio-apparatuur. 
Er wordt uitsluitend gewerkt met A-merken 
zoals d&b audiotechnik, Sennheiser, DPA en 
Digidesign. Naast theater-gerelateerde 
opdrachten verzorgt WG het geluid voor 
evenementen, concerten, presentaties, enz.
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WG theatertechniek is a rental, sales and installer 
company for professional audio equipment. WG 
solely works with A-brands like d&b audiotechnik,
Sennheiser, DPA and Avid. Besides theatre related 
projects, WG provides audio equipment for 
events, concerts, presentations, etc.

STAND 225

WHE
33 Amsteldijk-Noord 171, 1422 XZ Uithoorn
33 0297-524794
33 info@whe-av.nl – www.whe-av.nl

WHE is gespecialiseerd in audiovisuele 
systemen en glasvezeltechniek. Onze werk-
zaamheden spreiden zich uit van advies en 
ontwerp naar montage en (last but not least) 
service en onderhoud. Een persoonlijke 
benadering staat hierbij voorop. Wij nodigen u 
daarom graag uit om met ons te brainstormen 
over de toekomst van uw installaties.

WHE is a company specialized in audiovisual 
systems and fiber technology. Our activities 
include advisory, installation and (last but not 
least) service and maintenance. Our goal is to 
keep a personal approach to our business. So we 
invite you to have a brainstorm session about 
the future of your installations.

STAND 202

Wiltec	B.V.
33 Industrielaan 24, 5406 XC Uden
33 0413-244444
33 sales@wiltec.nl – www.wiltec.nl

Deltec Tape, dé tapespecialist binnen de 
entertainmentbranche, zet dé nieuwe stan-
daard binnen theater en entertainment!
Met onze innovatieve producten bieden wij de 
hoogste kwaliteit tapes. De vernieuwde Deltec 
Gaffertape Pro voldoet aan de allerhoogste 
eisen voor de entertainmentbranche. Deze tape 
door een groot aantal toonaangevende 
bedrijven als beste getest!

Deltec Tape provides a wide range of the highest 
quality tapes for the professional! Deltec Tape 
introduces the new leading gaffer tape, which 
meets the highest requirements for sound/light/
entertainment. Moreover, this tape is best tested 
by a lot of leading companies and is regarded as 
the new leading gaffer tape!

STAND 201

WisyCom	srl
33 Via Spin 156, 36060 Romano d’Ezzelino, Italië
33 020-6990480
33 info@aem.nl – www.wisycom.com

STAND 507

Wytec	trade
33 Simon de Cockstraat 10, 5048 AW Tilburg
33 013-5117117
33 info@wytec.nl – www.wytec.nl

STAND 100

XLR	BVBA
33 Pierre Strauwenstraat 24, 1020 Brussel, België
33 +32 25200827
33 info@xlrpro.be – www.xlrpro.be

STAND 521

XTA	Electronics
33 Jip en Janneke 36, 4207 VK Gorinchem
33 www.xta.co.uk

STAND 402

Yamaha	Music	Europe
33 Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen UT
33 0347-358040
33 www.yamahaproaudio.com

Yamaha Corporation of Japan, maakt alles wat 
met muziek te maken heeft - van akoustische 
gitaar tot concertvleugel. Naast een zeer breed 
pakket digitale mengtafels produceert Yamaha 
Commercial Audio ook DSP frames, digitale en 
netwerk audio interfaces, Nuendo DAW software,  
vermogensversterkers en luidsprekersystemen. 
Dochterondernemingen zijn o.a. Nexo (luid-
sprekersystemen), Steinberg (DAW software).

Yamaha Corporation of Japan, produces 
equipment for music, from acoustic-guitars to 
Grand-Piano’s. In addition to a wide range of 
digital mixers Yamaha Commercial Audio also 
produces DSP-frames, digital-audio, and network 
interfaces, Nuendo DAW-software, power- 
amplifiers, and passive as well as active speaker 
systems . Subsidiaries are Nexo (speaker systems) 
Steinberg (DAW software).

STAND 316

Young	Professionals	VPT

33 youngprofessionals@vpt.nl

Ben je student of werkzaam in de entertainment - 
industrie en nog geen 28 jaar? Geef je carrière 
een kickstart, word lid van de VPT Young 
Professionals. Bouw contacten op met beroeps- 
genoten en bedrijven in het werkveld; deel jouw 
ideeën en ontwerpen met die van je collega’s; 
doe mee aan gratis activiteiten.

STAND 105

Zero	88	Eaton	Lighting	Systems
33 Usk House, Lakeside Llantarnam Park 
NP44 3HD Cwmbran, Verenigd Koninkrijk
33 +44 1633838088
33 www.eatonlightingsystems.com

Zero 88 gevestigd in Engeland is een van de 
wereldspelers op het vlak van lichtregeltafels 
en dimmers. Onderdeel van het grote elektro-
technisch concern Eaton. De laatst uitgekomen 
regeltafel FLX heeft de PLASA innovatie prijs 2015 
gewonnen. Zero 88 produceert toegankelijke 
moderne apparatuur voor een betaalbare prijs.

STAND 314

Zoomvliet	Studio
33 Dr.Ir. van Veenweg 6, 4612 PE Bergen op Zoom
33 0164-281018
33 info@rocwb.nl – www.zoomvliet.nl

Opleiding Podium- en evenemententechniek. 
Deze opleiding kent drie uitstroomrichtingen: 
Lichttechnicus, Geluidstechnicus en Podium 
en Rigging.
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Theater TV & Film Entertainment Architectural Rigging Consumables

Controllux BV
Tankval 5
2408 ZC, Alphen aan den Rijn
Tel.: +31 (0)88 444 6 444
Mail: info@controllux.nl www.controllux.com

Controllux BVBA
Ambachtsstraat 2B
B-2450, Meerhout

Tel.: +32 (0)13 480 600
Mail: info@controllux.be

DE NIEUWSTE PRODUCTEN ZIET U BIJ CONTROLLUX
BEZOEK ONS OP CUE2016, STAND 105


