
Prolight + Sound biedt een uitgebreid overzicht van 
de nieuwste producten en diensten in de evenemen-
tensector en theaterwereld. Vier dagen lang is deze 

toonaangevende internationale vakbeurs weer de ultieme 
ontmoetingsplaats voor exposanten, handelaren en pro-
fessionele gebruikers van over de hele wereld.

Op de beursvloer zijn de verschillende producten onder-
verdeeld in de volgende productgroepen: audiotechnolo-
gie, lichttechniek, communicatietechnologie, theater- en 

toneeltechnologie, mediatechnologie, visuele communi-
catie en systeemintegratie. De sectie over geluidssyste-
men (draagbare installaties, concertgeluid, installaties, 
microfoons, netwerken etc.) is te vinden in de hallen 8.0 en 
9.1. Exposanten op het gebied van licht en podium tonen 
hun producten in hal 11.0, 9.0 en 9.1. Uiteraard vind ook dit 
jaar tegelijkertijd weer de Musikmesse plaats, de inter-
nationale beurs voor muziekinstrumenten, bladmuziek, 
muziekproductie en –marketing. Een mooie aanvulling op 
Prolight + Sound. 

VOORBESCHOUWING

De Messe in Frankfurt staat van 12 tot en met 15 maart weer in het teken van Prolight + Sound. 

Vorig jaar werd met 113.000 bezoekers uit 142 landen een bezoekersrecord verbroken en 

ook dit jaar belooft het programma weer een succesvolle editie van de beurs. Enkele 

standhouders vertellen hier alvast wat ze gaan laten zien op de Duitse beursvloer.

PROLIGHT + 
SOUND 2014

60    AV&ENTERTAINMENT MAGAZINE



YAMAHA COMMERCIAL AUDIO 
Yamaha Commercial Audio is één van de partijen die 
plaats zal nemen in Hal 8.0. Hier zijn CL-mixers, Nuage, de 
nieuwe MG-XU mixers en nieuwe witte HS-speakers vol-
ledig operationeel te bewonderen. Bij de lijn Commercial 
Installation Solutions heeft Yamaha sinds kort ook de 
VXC-inbouw en VXS-opbouwspeakers die voldoen aan de 
nieuwe EN54-norm voor voice alarm en ontruiming. Er 
wordt hierbij gebruik gemaakt van de modernste brandver-
tragende en vochtbestendige materialen. De nieuwe MTX-
processors en XMV-installatie versterkers zijn ook werkend 
te zien op de Yamaha CA-stand. Dan Dugan is te gast op de 
stand en zal zijn Auto-mixer demonstreren en toelichten. 
Yamaha Commercial Audio zal tijdens de beurs ook een 
aantal nieuwe innovatieve producten lanceren. Yamaha 
Music Europe is als vanouds te vinden in de Forum hal. 

SENNHEISER 
Al meer dan 65 jaar staat Sennheiser   voor topkwaliteitspro-
ducten, topgeluid en op maat gemaakte oplossingen voor 
elk aspect van het opnemen, overbrengen en weergeven 
van geluid. “We willen dat mensen niet alleen alle aspecten 
van het geluid horen, maar ook voelen. Dit jaar staan onze 
klanten en eindgebruikers wederom centraal op onze stand. 
Er is zoveel talent aanwezig in de wereld en dit willen we 
steunen.” Sennheiser zal klanten en toekomstige gebruikers 
in staat stellen om hun creativiteit los te laten op onze stand. 
Daarvoor kunnen ze kennis maken met onze professionele 
oplossingen voor de Music Industry. “Hiervoor gaan we 
speciale hands-on sessions organiseren op onze Sennheiser 
stand 8.0 A-70.”

Sennheiser toont ook zijn laatste innovatie op gebied van 
de digitale draadloze geluidsverbinding, de Digital 9000 
serie. De Digital 9000 is ontwikkeld voor alle professio-
nele gebruikers in de broadcast studio's, theaters en live 
optredens met de nadruk op perfecte geluidskwaliteit. De 
unieke ongecomprimeerde digitale audio transmissie biedt 
geluid met geweldige dynamiek zonder enige RF artefacten. 
Bezoek ook Neumann (8.0 A68), K-array (8.0 A-72), Apart 
(8.0 40B).

INTERAL TC
Ook dit jaar staat Interal TC op haar vertrouwde plek. “Een 
beetje naar achteren in Hal 9, weg van het gefl ikker van 
moving heads en de alsmaar schreeuwende Led-panelen, 
hebben wij onze stand. Ruim en rustig, de plek om ons 
(opnieuw) te ontmoeten”, vertelt Jan Verheijen. Samen met 
het ingenieursbureau Frank Michel brengt Interal TC het 
nieuws op gebied van trusssystemen. “Onder het motto ‘Big 
Black & Beautiful’, staan onze zwaardere trussen centraal. 

Uiteraard ook in het zwart en uiterst mooi.” Buro Michel 
informeert over de actuele stand van zaken met betrekking 
tot regelgeving op Europees gebied, zoals de Eurocode 9 en 
de EN 1090 norm. "Ook Scan-Rig presenteert zich op onze 
stand, met staalkabels, hijsmiddelen, lieren en motoren. 
Frontline-ZFX Europe presenteert haar unieke Monorail 
met de laatste uitbreidingen." Interal TC presenteert dit jaar 
ook haar nieuwe productcatalogus, liefst 228 bladzijdes dik. 
"Daarbij trakteren wij natuurlijk graag op een best bakje 
koffi e. Ook op dit gebied hebben we namelijk een naam 
hoog te houden." 

BOX OF DOOM
Het Nederlands Symbioses Music timmert met de Box 
of Doom Isolation Cabinets fl ink aan de weg. Veel 
Nederlandse studio's, bands en sessiemuzikanten werken 
intussen met de stille gitaarspeaker. Mede door het succes 
in Nederland neemt de vraag uit het buitenland toe. Bands 
als In Flames en de fameuze Berlijnse Hansa Studio hebben 
intussen ook voor de BoD gekozen. Tijdens de aankomende 
Musik Messe (12 t/m 15 Maart -Frankfurt) zal de Box of 
Doom offi cieel aan het Europese publiek getoond worden. 
Geïnteresseerden kunnen terecht met al hun vragen en 
worden in de gelegenheid gesteld een BoD uit te probe-
ren. De nieuwste serie is op enkele punten aangepast. 
Belangrijkste is dat de 2014 versie, doormiddel van enkele 
aanpassingen, ook geleverd kan worden geschikt voor 
basgitaar. Verder is het, door aanpassingen in het productie-
proces, eenvoudiger om achteraf aanpassingen te doen aan 
de confi guratie, te denken valt aan 7-polige aansluitingen 
voor buizenmicrofoons. Box of Doom wordt vertegenwoor-
digd door Guitarsystems en is te vinden in Hal 4 stand H42.

ALL AREAS
All Areas Rental & Sales B.V. verzorgt de gehele aankleding 
en inrichting van evenementen en concerten. “Wij verhuren 
o.a. theaterdoeken, Pipe & Drape, podia, tribunes, tenten, 
kleedkamerinrichting en facilitaire voorzieningen”, vertelt 
Erik Lohman. “Ook zijn we de offi ciële importeur en distri-
buteur van het Pipe & Drape systeem en van TexLnt® low 
frequency baffl es en Mobile Airwall sound isolation. Dit 
mobiele, modulaire product is speciaal ontwikkeld om de 
akoestiek te verbeteren en het geluid op een evenement te 
reguleren en/of isoleren. Op Prolight + Sound zijn we aan-
wezig in twee stands met het offi ciële Pipe & Drape systeem 
en onze sound baffl es. We hebben een speciale stand 
ontwikkeld om het effect van de geluidswerende doeken 
te laten ervaren en hebben verschillende speciale beursaan-
biedingen voor onze bezoekers. We verwelkomen u graag 
in onze stands in Hal 8, stand H04 (sound baffl es) en Hal 9, 
stand F24 ( Pipe & Drape).”
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AV STUMPFL
Als vanouds zal ook AV Stumpfl  aanwezig zijn op de beurs. 
De nadruk zal daarbij liggen op drie nieuwe producten: 
allereerst het ronde ‘Curve’ projectiescherm voor panorami-
sche projecties. Ideaal voor gebruik in musea en tentoon-
stellingsruimten waar educatieve multi-displayshows 
worden gepresenteerd. Het ‘Curve’ scherm is gebaseerd op 
het robuuste Monoblox 64 systeem. Verder de Wings Media 
Engine Stage server voor multidisplay-toepassingen met de 
bijbehorende Wings Vioso software met geautomatiseerde, 
camera gebaseerde beameruitlijning, show control, etc. 
Daarnaast nog het ‘Desert screen’ met demontabele beamer-
armen voor presentaties op minder geschikte locaties; een 
samenwerkingsproduct van Mk2 en AV Stumpfl  Nederland 
dat is vervaardigd voor de Luchtmobiele Brigade. Dit 
scherm werd bekroond met de EMEA InAVation Award 
2014 in de categorie AV Mounting Solutions. Uiteraard zijn 
ook de bekende fraaie System Vario en Monoblox 32 en 64 
projectieschermen in de stand te zien en wordt ook de win-
naar van de ‘Best Projection Screen’ Rental Staging System 
Award op de Infocomm van 2013, het randloze ‘Full white’ 
screen, in de schijnwerpers gezet. Een geheel nieuw concept 
is het Varioclip projectiescherm waarbij de projectiefolies 
op innovatieve wijze, zonder gebruikmaking van druk-
knopen, op het frame worden bevestigd. AV Stumpfl  is te 
vinden in hal 9.0 stand A 40.

VARIPHONE
Tijdens Prolight & Sound 2014 wordt door Variphone de 
nieuwe UMpro50 voorgesteld. Deze nieuwe telg onder 

de universele reeks zal de nieuwe topper worden. Een 
ongekend klankbeeld, aangezien deze IN-EAR is uitgerust 
met vijf luidsprekers per kant. We geven aan de bezoekers 
de kans deze te beluisteren op onze stand: Hall 8.0, C87. 
Bovendien kan je kennis maken met het ruime productaan-
bod van VARIPHONE zoals onder meer op maat gemaakte 
IN-EAR systemen en gehoorbescherming.

CHAUVET PROFESSIONAL
LED wash armaturen, krachtige en veelzijdige LED 
movingheads en een makkelijk pixelmapping displaysy-
steem behoren tot de producten die Chauvet Professional 
zal laten zien. Op de stand onder andere een reeks van 
armaturen, zoals nieuwe toevoegingen aan de Nexus lijn, 
met de NExus Aq 5x5 en Nexus Aw 7x7 narrow beam 
panels, Epix Bar 2.0 en Epix Strip 2.0 pixelmapping 
armaturen, Legend 330SR Spot krachtige moving yokes, 
Legend 412Z moving head wash armaturen en veel meer. 
Daarnaast introduceert Chauvet een nieuwe lijn, Rogue, die 
debuteert met krachtige en veelzijdige spot- en beamarma-
turen die grote prestaties leveren. Dit en veel meer is te zien 
op stand 34, in Hal 11. 

Alle informatie over Prolight + Sound is te vinden op www.pls.messe-
frankfurt.com 

AV Stumpfl 

Box of Doom
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