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Breepark is een nieuwe evenementenlocatie en 
biedt met een capaciteit van 13.000 bezoekers een 
omvang waar het nieuwe line array van JBL wel 

raad mee weet. Ondanks de akoestiek die je ondervindt 
in een lege zaal, zonder bezoekers of aankleding, merk-
ten de genodigden (en dat waren niet de minsten) op dat 
de A12 echt een aanwinst is voor de scene. De middag 
was er volledig op ingericht om diegene die nog geen 
goede indruk van het systeem had, die mogelijkheid te 
bieden om uitgebreid kennis te maken en om een kleine 
blik op de toekomst te werpen. 

ONDERSCHEIDEN
Eerst was het de beurt aan Martin van Kouwen 
(Accountmanager Live Sound bij Audio XL) om de 
eigenschappen van het systeem uit de doeken te doen. 
Het systeem blijkt zich te onderscheiden door zijn neu-
trale en hoogwaardige klank, directiviteit tot 220Hz, 
riggingsysteem en uitstraling. Het systeem is aanzien-
lijk sneller in te hangen dan andere line arrays.” Paul 
Lehmann van Story Event Engineering onderstreepte 
de kwaliteit nog eens aan de hand van een case study 
en daarna was het woord aan Roly Oliver. De Sales 
Manager Touring EMEA van Harman Professional 
presenteerde voor de aanwezige ‘lucky few’ de JBL 
VTX A8. 

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L
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Uitbreiding touringgamma JBL
JBL VTX 8 – specificaties

- 3-Way Design (LF/MF/HF)

- LF: 2x 8”  /  MF: 4x 3.5” / HF: 2x 2”

- 2-Channel Driver (passief voor MF/HF)

- 110 graden horizontale dekking

- IP55 klasse

- 762mm (30”) x 210mm (8.3”) x 305mm (12”)

- 29.5kg

Na mogelijkheden om de nieuwe JBL VTX A12 te 
bewonderen tijdens de eerste festivals van het seizoen, 
kregen belangstellenden de kans een demonstratiemoment 
bij te wonen in de evenementenhal op Breepark in Breda. 
En stiekem werd met de VTX A8 zelfs nog wat nieuwer 
nieuws getoond. Op uitnodiging van Audio XL was ook AV 
& Entertainment Magazine van de partij. 
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INVESTERING IN TOURINGGGAMMA
Zoals de naam al doet vermoeden is de JBL VTX A8 een 
dubbel 8” in lijn met het A12 systeem. Het is een kast 
die voor de Benelux ongelooflijk interessant is. Dat zit 
‘m in het formaat, het feit dat hij doorloopt tot 50Hz, het 
slimme riggingsysteem en de mogelijkheden die het 
biedt. Het maakt de A8 een aansprekende line array kast 
die meteen al goed ontvangen werd. Tijdens InfoComm 
is de JBL VTX A8 officieel gepresenteerd en zijn in het 
verlengde daarvan ook nog andere nieuwe speakers in 
de lijn van het VTX platform onthuld. Het duidt op een 
verdere investering in het touringgamma bij Harman 
Professional en een bevestiging in het geloof in de kwa-
liteiten van JBL Professional in dit segment. Taco Jellema 
(Audio XL) hierover: “De buzz rond het A12 systeem 
doet zijn werk inmiddels goed, dat zal de weg verder 
vrijmaken voor diens kleinere broer, de A8.”

LOVEND
Het zijn overigens zeker niet alleen de Harman-
gerelateerde mensen die lyrisch waren. Ook Olivier 
Gerard, mixer voor o.a. Simple Minds was bijvoorbeeld 
ronduit lovend: “Wat nog de meeste indruk op me 
maakte zijn de gelijkmatigheid en de consistentie van dit 
systeem. Ik liep naar de main hang toe en gaandeweg 
voelde het steeds alsof ik voor één grote speaker liep, 
zonder enige verandering. Ook de kwaliteit en helder-
heid van het hoog was indrukwekkend. Heel ‘smooth’ 
en heel natuurlijk. Ik kan eerlijk gezegd niet wachten om 
het bij een gig te gaan gebruiken. Echt goed gedaan!” 
Ook Jon Burton (als mixer o.a. werkzaam voor The 
Prodigy) sloot zich daarbij aan: “Het is echt de volgende 
stap. Een heel plezier systeem en het zou me blij maken 
als ik dit systeem op de festivalriders zou tegenkomen.” 
En Martie Arnia Annables (o.a. Motörhead) loofde ook 
nog het uiterlijk: “Het ziet er goed uit, is compact en 
strak vormgegeven. Daarnaast is het makkelijk in te 
hangen…’I love it’!”
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Breepark

Doen, wat je leuk vindt. Dat is waar het in Breepark 

om draait. In het grote vrijetijdsgebied aan de rand 

van Breda komen horeca, entertainment, sport en 

natuur op unieke wijze samen. Breepark biedt een 

wisselend aanbod aan evenementen, beurzen en 

festivals. Zowel indoor in de grote evenementen-

hal, als outdoor op het centrale plein en festivalter-

rein. Met daarnaast verschillende vaste elemen-

ten: congres- en vergaderzalen, megabioscoop 

Kinepolis, sportwinkel Decathlon, Vier Hoog Breda 

met bowling, lasergame en escaperooms en een 

natuurgebied met allerlei sportmogelijkheden. Dit 

alles in combinatie met diverse horecagelegenhe-

den: 5th Avenue, McDonald’s, restaurant Vandaag 

en Happy Italy. Eind 2018 openen het pannenkoe-

kenrestaurant, grand café Driek en het grote indoor 

speelparadijs hun deuren. Op facilitair gebied zijn 

Mansveld Expotech en MK2Audiovisueel huisleve-

ranciers van Breepark.
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