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Een jaar of drie geleden besloten ze het bij het in 
Kerkrade gevestigde Highlite International eens 
anders aan te pakken. Want een open dag is 

leuk, maar daar moest toch veel meer uit te halen zijn, 
zowel voor de bezoekers als voor Highlite zelf? Het 
leidde uiteindelijk tot de geboorte van de Highlite Ex-
perience Day. Geen open dag zoals er zoveel zijn, maar 
een evenement waarop bezoekers ook kennis en erva-
ring kunnen opdoen tijdens een keur aan trainingen en 

workshops. En uiteraard waren daarnaast ook de spul-
len uit de Highlite-stal te zien. 

EXPERIENCE TOUR
De formule bleek een schot in de roos. De bezoekers 
waren enthousiast en ook bij Highlite en de partici-
perende bedrijven was het gevoel meer dan positief. 
Dat bleek deze jaargang niet anders. “We hebben veel 
reacties en positieve feedback gehad met betrekking tot 
de workshops, demonstraties en shoot-outs”, vertelt Ton 
Meisen van Highlite International desgevraagd. “Ook 
de Highlite Experience Tour, met onze oprichter Huub 
de la Haye en vicepresident Patrick Herveille als gast-
heren, viel in de smaak. Tijdens de tour was te zien en 
te horen hoe het ooit begonnen is bij Highlite. Van één 
enkele container die 25 jaar geleden aankwam, is het 
inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met 150 mensen 
dat wereldwijd entertainment levert aan 72 landen. Ook 
werd uitgelegd hoe het logistieke systeem ontwikkeld 
is waarmee gegarandeerd kan worden dat orders bin-
nen enkele uren gereed gemaakt kunnen worden. Een 
interessante kijk achter de schermen van de geoliede 
machine die Highlite is. 

WORKSHOPS
Ook interessant waren bijvoorbeeld de DMT-Workshop 
en de NovaStar-workshop. DMT-productspecialisten 
Eric Piefer en Tom Quicken bespraken uiteenlopende 
onderwerpen aan de hand van verschillende typen 
DMT Premiere ledschermen en hun toepassingen. Ze 
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Succesformule

Ook de derde editie van de Highlite Experience Day was 
een succes. De deuren van Highlite International werden 
voor genodigden opengesteld voor een dag vol workshops, 
trainingen en demonstraties. Dat bleek weer meer dan de 
moeite waard. 
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gingen daarbij ook in op het gebruik van 
DMT-glasvezeloplossingen. Bovendien 
kregen toehoorders uitgebreide informa-
tie over de DMT D1-videomixer in com-
binatie met videoregistratie in Arkaos 
of Resolume met info over de nieuwste 
updates van Arkaos en Resolume.

NovaStar ontwerpt en produceert led-
displayproducten voor een breed scala 
aan markttoepassingen, waaronder enter-
tainment, digitale schermen en verhuur. 
Tijdens de presentatie lieten NovaStar-
productspecialisten Tom Quicken en 
Eric Piefer de aanwezigen kennismaken 
met het gevarieerde aanbod NovaStar-
producten en met de voordelen van de 
verschillende toepassingen. 

ODIN AUDIO-DEMOSESSIES
Odin-expert Vincent Smeets verzorgde 
live demosessies met het Odin Line 
Array-systeem. Er stond een opstelling 
met T-8A satellieten en S-218A 2x18” ultra-
subwoofers gereed en de luisteraars wer-
den geïnformeerd over de verschillende 
mogelijkheden van de Odin Line Array. 
De setup werd gecompleteerd door de 
nieuwe Odin SF-12A en SF-15A SideFills 
die on-stage de perfecte aanvulling vor-

men. Daarnaast werd uitgelegd hoe een 
installatie met de Ease Focus-software 
nauwkeurig afgestemd kan worden. 

CHIMP-TRAINING
Chimp-specialisten Angelo van der 
Weerden en Harald Wolf stonden klaar 
om gasten te verwelkomen bij een van 
de Chimp-masterclasses van de Highlite 
Academy, een workshop waarbij deelne-
mers de Chimp-console actief bedienden. 
Samen met Angelo en Harald doorliepen 
ze een compleet programma dat hen door 
de console leidde. Dankzij praktische tips 
en trucs leerden deelnemers precies waar 
deze apparatuur toe in staat is en hoe een-
voudig deze te bedienen is.

INFINITY FURION EXPERIENCE
Ook bij de Infinity Furion Experience 
draaide het om kennisoverdracht. De 
Infinity Furion-reeks bestaat uit bijzonder 
krachtige en veelzijdige movingheads: 
units als de S401 Spot of de S601 Spot 
met krachtige led-engines, extreem snelle 
bewegingen en uitzonderlijke functies. 
Ook de Furion B401, genomineerd voor 
de Plasa 2019 Award werd gepresenteerd 
zodat aanwezigen met eigen ogen konden 
zien dat een colourbump met meerdere 

kleuren werkelijk bestaat. Harry Zinken 
en Marc Beens demonstreerden alle 
mogelijkheden in een shoot-out waardoor 
toeschouwers hun eigen mening konden 
vormen.

WENTEX
Eric Uenk (Wentex-productspecialist) was 
de hele dag aanwezig om alles te vertel-
len over het Pipe & Drape-systeem. De 
veelzijdige mogelijkheden, de eenvoudige 
installatie...het kwam allemaal voorbij. 
Daarnaast kon Uenk ook alles vertellen 
over de verkrijgbaarheid van diverse doe-
ken en effectgordijnen. 

WAT EEN ERVARING
Het was de derde Experience Day voor 
Highlite en ook deze editie liet zien dat 
er absoluut vraag is naar en interesse is 
voor events die de focus liever leggen op 
inhoud en duidelijke  informatievoorzie-
ning. Mooie presentaties, informatieve 
workshops en product-specialisten die 
weten waar ze over spreken. Dat daarbij 
de Highlite Hospitality-area de hele dag 
de innerlijke mens perfect verzorgde, is 
een hele mooie en welkome bijkomstig-
heid. 
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