
Prolight + Sound biedt elke editie weer een meer dan 
uitgebreid overzicht van de nieuwste producten 
en diensten op het gebied van audiotechnologie, 

lichttechniek, theater- en toneeltechnologie, evenementen-
techniek, communicatietechnologie en systeemintegratie. 
Het maakt de beurs een toonaangevende internationale 
vakbeurs, die bezoekers van over de hele wereld trekt. 

Enkele exposanten vertellen hier alvast wat ze op de Duitse 
beursvloer laten zien aan de duizenden bezoekers van 
Prolight + Sound.

ALL AREAS
All Areas zal in Hall 9.0 E11 en Hall 8.0 H.04 de producten 
TexLnt Mobile Airwall en diverse systemen Pipe & Drape 
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presenteren. Zo willen de mensen van All Areas de verschil-
lende mogelijkheden van o.a. de klittenband ligger en de 
klassieke ronde ligger demonstreren. Ook wordt de nieuwste 
ontwikkeling van het systeem getoond, de Versa Top Pipe & 
Base, een vervangingsdeel voor de staander die het huidige 
Pipe & Drape systeem vernieuwt en nog flexibeler maakt. 
In de tweede stand kunnen bezoekers de werking van de 
TexLnt baffles zelf ervaren in de Silent Booth. TexLnt baffles 
zijn ontwikkeld als mobiel product voor inzet bij evenemen-
ten en concerten in stadions, maar er zijn ondertussen ook 
maatwerkoplossingen geleverd bij een groot aantal zalen 
in Europa om het geluid te reguleren en/of te isoleren. Ze 
worden veel gehuurd door PA Sound & Light verhuurbedrij-
ven om op diverse klussen elke keer weer op maat het geluid 
te reguleren. Verder introduceert All Areas de nieuwe Flex 
Acoustic opblaasbaffles, die zowel te koop als te huur zijn.

VARIPHONE 
3D monitoring is waar het om gaat op de stand van 
Variphone (Hall 8.0, stand C87). Als fabrikant van tal van 
IN-EAR systemen is Variphone de samenwerking aangegaan 
met de pioneers van de 3D monitoring. Daardoor zijn de 
IN-EAR systemen van Variphone op deze nieuwe techniek 
aangepast. Bezoekers krijgen op de beurs de kans om het 3D 
effect via de IN-EARS te beleven.

RENTMAN
Rentman online verhuursoftware lanceert de Rentman App. 
Deze applicatie zal als verlengstuk van Rentman functione-
ren voor onderweg, op locatie en op de zaak. Na de beurs 
kan de app gratis worden gedownload in de Android en 
iOS-store. Crewleden die dagelijks inloggen in Rentman krij-
gen met de app de beschikking over de handigste functies 
van Rentman op hun telefoon. Met de app is het mogelijk 
planningen, locatie-informatie, materiaalbeschikbaarheid en 
mobiele pakbonnen vanaf overal te raadplegen. Ook kan op 
locatie relevante informatie met enkele swipes op de juiste 
plek worden toegevoegd, zo kunnen opmerkingen, repara-
ties en foto’s vanaf locatie gedeeld worden. Alle informatie 
wordt zo eenvoudiger te delen op de juiste plek met de juiste 
personen, zodat iedereen beschikt over de meest up-to-date 
informatie. Rentman is op PLS te vinden in hal 9 op stand 
A45. 

HIGHLITE
Highlite International wil vooraf nog niet al te veel verklap-
pen, maar laat in ieder geval het Infinity Sunpanel zien, een 
LED blinder paneel met 150x 3W Osram Oslon LEDs in een 
matrix patroon van 10x15 met een pixelafstand van 80mm. 
De 25,5mm narrow lenzen in combinatie met 2400° 3W 
LEDs creëren een wand van krachtige smalle lichtbundels. 
Hiermee kunnen diepte effecten en duidelijke animaties 
worden gecreëerd. Elke LED wordt door een hoogwaardige 
driver aangestuurd. Deze zorgen voor een perfecte staploze 

dimmer curve van nul tot 100%. Het Sunpanel is gemaakt 
van een aluminium doorzichtig frame met daarin zes 
uitneembare modules. Hiermee is het mogelijk om andere 
fixtures achter of door het scherm te plaatsen en zo een extra 
dimensie te creëren. De bijbehorende rigging bar is gemaakt 
om in totaal 6 Sunpanels te kunnen riggen, en het paneel 
heeft de mogelijkheid om hoeken te maken van maximaal 
+/- 15° in stappen van 5°. Het paneel heeft een IP-54 certifice-
ring, Neutrik PowerCON TRUE1 en 3 & 5P waterdichte DMX 
aansluitingen. Aansturing gaat via DMX met RDM en Artnet 
of Klingnet functionaliteit. Ook is het paneel compatible met 
Arkaos VJ software en dankzij het ingebouwde klingnet pro-
tocol is het snel en eenvoudig in te stellen. Een ingebouwde 
Ethernet switch maakt het mogelijk om je netwerk eenvoudig 
door te lussen, externe routers of switches zijn niet nodig. 

KLANG:TECHNOLOGIES
KLANG:technologies is de ontwikkelaar van de 3D in-ear 
monitoring op basis van binaurale en HRTF-technologie. 
Geschakeld tussen het digitale mengpaneel en de in-ear ont-
vangst verandert de KLANG:fabrik, het vlaggenschip van de 
firma, de stereo-mix in een compleet beheersbaar 360° klank-
beeld. Op deze manier ervaart de luisteraar de in-ear monito-
ring als ruimtelijk en natuurlijk, en voorkomt desoriëntering 
en hoorvermoeidheid van de muzikanten op het podium 
en in de studio. KLANG:fabrik biedt daarbij voor maximaal 
acht muzikanten een individuele 3D-mix, die via een intu-
itieve app kan worden aangestuurd. Deze bevat niet alleen 
de 3D-omgeving ter positionering van het signaal rond het 
hoofd, maar ook een mengpaneel-weergave en brede routing. 
KLANG is te vinden in Hal 8.0 – C85. 

ShowTex
Wie op zoek is naar vlamwerende podiumdoeken en 
ophangsystemen voor theaters en evenementen is bij 
ShowTex aan het juiste adres! Op de stand kom je alles te 
weten over de meest innovatieve gordijnstoffen, theatertex-
tiel, railsystemen en podiumtechnieken. Ontdek de nieuwste 
producten of kom langs voor gespecialiseerd advies en 
inspiratie bij de realisatie van al je creatieve ideeën. Naar 
goede gewoonte kijkt ShowTex er naar uit de bezoekers van 
Prolight+Sound te verrassen met een gloednieuw beurscon-
cept! Maak daarom kennis met het revolutionaire AV Drop 
systeem, waarmee je in een handomdraai tijdelijke wanden 
tot wel zes meter hoog kan bouwen. AV Drop is modulair en 
volledig plug-and-play, waardoor het zich onderscheidt van 
de andere, vaak veel minder flexibele wandsystemen op de 
markt. De mogelijkheden van AV Drop zijn enorm. Je kiest 
zelf je wandbekleding en ook projectieschermen voor zowel 
front- als retroprojectie kunnen moeiteloos geïntegreerd 
worden. Een handige oplossing dus voor conferenties, 
presentaties, beurzen, modeshows en meer. 

Alle informatie over de beurs is te vinden op www.pls.messefrankfurt.com
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