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Living The Legacy
Afgelopen zaterdag bereikte vijftien jaar aan ervaringen
en show een absolute climax; The Legacy. Samen met
40.000 dance liefhebbers vierde Sensation het jubileum
met een unieke show. In tegenstelling tot andere jaren,
waarbij iedere editie een geheel eigen decor heeft, is The
Legacy een verzameling van de hoogtepunten van vijftien
jaar Sensation. Livingprojects had de eer om met drie
verschillende showelementen en een nieuw product deel
uit te maken van de legendarische show.

G

od is a DJ! Vanuit de gedachte dat Sensation met
haar publiek de dance muziek heeft verheven tot
een eigen religie, met de Amsterdam ArenA als
tempel, was de ArenA afgelopen zaterdag omgebouwd
tot kathedraal.

Over de lengte van de vloer, aan weerszijden van het
‘altaar’, vormen twee lange rijen van aaneengesloten
prieeltjes de gewelven. De ondergelegen catwalk verlicht
met 70 Philips Color Kinetics’ ColorBlaze armaturen leiden naar het centrum van het decor; de DJ booth.
Boven de draaitafels van o.a. Fedde le Grand, Laidback
Luke en Sander van Doorn hangt the Source of Light.
Het enorme lichtbolwerk komt uit de gelijknamige show
van 2013 en wordt aangestuurd door de zestig hubs
die Livingprojects voor de show heeft ontwikkeld. The
Source of Light werd eerder al aangepast voor de eerste
outdoor editie in Dubai, om het zand, de wind en de
hoge temperaturen te kunnen weerstaan. Terug van
Dubai kon de gigantische lichtbron direct terug worden
geplaatst in het middelpunt van de show.
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Vanuit het plafond dalen honderd van de oorspronkelijk 170 opblaasbare LED Spheres uit de
Innerspace show neer. Via de bijbehorende lierinstallatie, beweegt iedere Sphere individueel op
en neer.
Op de tonen van Tiësto’s ‘Adagio for strings’ verschijnen meisjes, zwevend op zes verschillende
licht omrande kruizen. Het licht rond de kruizen
is afkomstig van een nieuwe pixel gestuurde LED
strip, de LuxLineair iPix. De speciaal ontwikkelde
art-net node die de iPix aanstuurt, kan iedere outline van de kruizen, met een totale lengte van 8,5
meter zonder tussenkomst van andere hardware
aansturen.
In het opbouwen van de avond waarbij de muziek,
het publiek en alle showelementen uiteindelijk
samenkomen in het absolute hoogtepunt, stijgt
ook het gevoel van trots. “Livingprojects werkt
al jaren mee aan grote shows. Dit was met recht
een legendarische show”, vertelt Michael Sebregts
van Livingprojects. “The Legacy is voor ons
een bevestiging dat we niet alleen mooie dingen
maken, maar dat we ook echt kwaliteit leveren.
Sensation shows touren soms wel langs 21 landen.
Als je dan twee oude showelementen in perfecte
staat ziet terugkomen in de jubileumshow, ben ik
ontzettend trots op wat wij bereikt hebben.”

75
<

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

