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Project van 
de grote 
aantallen

Ampco Flashlight en Controllux in het Atlas Theater

Het Atlas Theater, een ontwerp van de Deense architect Henning 
Larsen, is een multifunctioneel theatergebouw  in Emmen. Naast 
twee theaterzalen, waarin het Muzeval theater zijn nieuwe onderdak 
heeft gevonden, omvat het complex ook een congrescentrum, 
horecagelegenheden en kantoren. Daarnaast fungeert het gebouw 
als toegangspoort tot Wildlands Adventure Zoo Emmen, verhuisd 
vanuit het centrum naar deze nieuwe locatie. Wij bekeken de 
technische inrichting van Ampco Flashlight en Controllux.

Foto’s Jorrit Lousberg en Kuno van Velzen
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Het theatergedeelte van het At-
las Theater omvat een grote 
schouwburg/concertzaal met 

822 stoelen (inclusief de twee balkons) 
en een multifunctionele vlakkevloer-
zaal met 300 zitplaatsen of 800 staan-
plaatsen. Vanwege het multifunctionele 
karakter van het gebouw, dat dienst 
doet als theater maar ook als congres-
centrum en als hoofdingang van het 
dierenpark Wildlands, ontstond de 
behoefte aan een uitgebreide en multi-
functionele geluidsinstallatie. Daarvoor 
werd aangeklopt bij Ampco Flashlight.

ALLES EN OVERAL
De eisen aan de installatie werden 
door middel van een uitgebreid bestek 
geformuleerd door Steven Kemland 
(Theateradvies BV), en onder auspi-
ciën van AFS projectmanager Frans 
van Houten werd gekozen voor een 
oplossing waarbij alle zalen en ruim-
ten aangestuurd worden middels één 
netwerk waarover de diverse audiodis-
ciplines samenkomen. Hiermee wordt 
het mogelijk op vrijwel elke plek in 
het gebouw audio in te sturen of mee 
te luisteren. “Alles moet overal kun-
nen”, was de letterlijke tekst van Steven 
Kemland.

LUIDSPREKERS
De grote zaal is uitgevoerd met een d&b 
audiotechnik Y8 line array systeem t.b.v. 
theatervoorstellingen. Het is een Y serie 
systeem, bestaande uit een links-rechts 
systeem en een centercluster. “Dit 
hoofdsysteem kan gemakkelijk worden 
gedemonteerd en elders ingezet, onder 
meer door de meegeleverde transport-
karren, om plaats te maken voor het 
vast gemonteerde Renkus-Heinz Iconyx 
Live systeem”, legt Rolf Dijkstra van 
Ampco Flashlight uit. Uitgerust met 
actieve beamsteering technologie is het 
IC Live systeem bij uitstek geschikt voor 
spraakversterking- en muziekverster-
king tijdens congressen, presentaties en 
events. Dijkstra: “Ook zijn op diverse 
plekken d&b audiotechnik E-serie 
in- en outfills gemonteerd voor een 
evenwichtig en zeer goed verstaanbaar 
resultaat op elke zitplaats.”  

De kleine zaal is een vlakkevloerzaal 
met uitschuifbare tribune, die beschikt 
over een d&b audiotechnik T serie line 
array systeem dat met de meegele-
verde flying hardware en subwoofers 
op verschillende posities kan worden 
ingezet om de veelvoud aan bespeel-
mogelijkheden hier te kunnen accom-
moderen.

MENGTAFELS & CONTROLS
Voor beide zalen werd een Digico SD-8 
en een Digico SD-9 mengtafel geleverd 
die separaat of in combinatie inge-
zet kunnen worden, al dan niet met 
DiGiCo D2 racks. “Via de Lake LM44 
processors worden de uitgangen van 
de mengtafel op de diverse verster-
kers aangesloten”, vertelt Dijkstra. 
“Gasttechnici krijgen een draadloze 
laptop tot hun beschikking om hun 
eigen eq en delay settings op het sys-
teem los te laten. Alle in- en uitgangen 
van de genoemde apparatuur is zowel 
in hardware als in software vrij te pat-
chen. Zo staat veelzijdigheid in dienst 
van de workflow en de efficiëntie.”

OPROEP/AFLUISTERSYSTEEM
Het oproep/afluistersysteem maakt 
gebruik van Symetrix Radius pro-
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“Gasttechnici krijgen 
een draadloze laptop 
tot hun beschikking 
om hun eigen eq en 
delay settings op het 
systeem los te laten.”
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cessors, in combinatie met Powersoft 
Ottocanali achtkanaals 100V install ver-
sterkers en meer dan 200 stuks Martin 
Audio C48T, CDD5 en CD6 luidsprekers. 
“Het systeem maakt het mogelijk in vrij-
wel elke ruimte lokaal volume te regelen 
en op een aantal plekken is daarnaast een 
bronkeuzemogelijkheid, waarbij gebruiker 
kan kiezen uit een meeluistersignaal uit 
de grote of kleine zaal of een eigen lokale 
bron”, geeft Dijkstra aan.

Om het eerdergenoemde adagium van 
consultant Kemland kracht bij te zet-
ten is het Symetrix systeem uitgevoerd 
met een 40 input en 88 output matrix, die 
signalen van Intercom en op verzoek van 
opdrachtgever ook processing van het 
galm/surroundsysteem voor zijn reke-
ning neemt. In samenwerking met de 
leverancier van het galmsysteem heeft 
AFS de mogelijkheid geschapen om de 
versterkers en luidsprekers open te stellen 

voor film- en theatersurroundeffecten. Dit 
laatste gebeurt via speciaal voor dit doel 
extra ingebrachte en geprogrammeerde 
Symetrix Radius processors. Toewijzing 
van afluistersignalen aan kleedkamers 
gaat snel en intuïtief via twee MSI tou-
chscreen computers, te bedienen door 
zowel de huistechnici als bij de balie van 
de backoffice. “Uiteraard is hier door de 
programmeurs van AFS een gebruikers-
vriendelijke interface ontworpen en is de 
nodige beveiliging ingebouwd om ervoor 
te zorgen dat de juiste boodschappen op 
de juiste plek komen”, aldus Dijkstra.

INTERCOM
Voor de broodnodige communicatie in een 
dergelijk complex is een uitgebreid inter-
comsysteem gerealiseerd op basis van een 
Clear-com Eclipse HX Delta matrix, waarop 
12 kanalen HelixNet posten en 6 posten 
draadloze Freespeak II bij elkaar komen. 
De 12 kanalen HelixNet bieden ruim-

schoots plek aan gescheiden kringen voor 
geluid, licht, trekkenwand en regie. Het 
draadloze Freespeak II systeem biedt de 
gebruiker daarnaast mobiliteit en heeft de 
unieke eigenschap dat er een schier onein-
dig aantal kanalen kunnen worden gereali-
seerd. Door modulair antennes te plaatsen 
kan er dekking op de gehele locatie worden 
verkregen. Dijkstra: “Een bijzondere kop-
peling is gemaakt tussen de Clear-com 
Eclipse matrix en het Symetrix oproep/
afluistersysteem waarmee de mogelijkheid 
is gecreëerd om vanaf een draadloze belt-
pack, de inspicientenlessenaar of een vaste 
intercompost een oproep te doen naar een 
kleedkamer (zone) of omgekeerd.”

EN VERDER
“Alle floormonitors zijn type d&b audio-
technik MAX-II aangestuurd door D20 
amps. Het slechthorendensysteem in 
beide zalen is van Phonak en draadloze 
microfoons allemaal van het onvolprezen 
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Shure ULX-D”, geeft Dijkstra verder aan. 
“Uiteraard is alle infrastructuur afge-
monteerd op de inmiddels bekende AFS 
aluminium gegraveerde panelen, waarbij 
we deze keer ook de connectoren van onze 
collega’s Controllux, Trekwerk, ACS en 
aannemer Dura Vermeer in dezelfde pro-
fessionele uitvoering hebben meegenomen 
en afgemonteerd.”

CONTROLLUX
Waar Ampco Flashlight in het nieuwe 
Atlas Theater tekende voor de geluidstech-
niek, deed Controllux dat voor het licht. 
Zowel de grote al de kleine zaal werd door 
Controllux van een complete lichtinstal-
latie voorzien, waarbij het ging om een 
complete dimmer- en schijnwerperinrich-
ting. “Doordat de gemeente Emmen ook de 
exploitatie voor de komende twintig jaar 
bij Dura Vermeer heeft neergelegd, werd 
dat bedrijf gepusht voor de kwalitatief 
allerbeste oplossingen te gaan”, legt Kuno 
van Velzen van Controllux uit. “Alles wat 
in die twintig jaar bijvoorbeeld vervangen 
moet worden, komt namelijk ook op hun 
bordje terecht. Op die manier zijn ze bij 

Controllux uitgekomen en is bijvoorbeeld 
gekozen voor een merk als Niethammer 
toen schijnwerpers uitgezocht werden. 
Eén ding weet je namelijk zeker: als je een 
Niethammer twintig jaar lang goed onder-
houdt, dan brandt ‘ie aan het eind van de rit 
gewoon nog. Bij andere fabrikanten is die 
kwaliteit soms toch wat minder.”

OFFERTES
Ruim een jaar geleden werd Controllux 
door Theateradvies benaderd om een 
offerte te doen voor de plannen in het Atlas 
Theater. Van Velzen: “Wij zijn van origine 
ADB, waar vroeger Niethammer onder viel. 
Niethammer is inmiddels weer een onaf-
hankelijk Duits bedrijf, maar wij zijn daar 
nog altijd vertegenwoordiger van. De men-
sen van Theater de Muzeval kenden ons al, 
aangezien daar ook een hoop ADB hing. 

Zo zijn we dus benaderd. Net als enkele 
andere partijen ga je dan een offerte maken 
en uit de vier offertes die in totaal werden 
ingediend, zijn wij uiteindelijk gekozen.”

NERGENS BEKNIBBELD
De opdrachtgevers (het Atlas Theater 
en namens hen Theateradvies) wisten 
precies wat ze wilden, geeft Van Velzen 
aan. “En dat was nogal wat. Er is nergens 
op beknibbeld en het theater is derhalve 
heel goed geoutilleerd. In onze plan-
nen hebben we ook al meegenomen wat 
de komende twintig jaar vervangen zal 
moeten worden. Zoals gezegd zullen de 
Niethammers over twintig jaar, mits ze 
goed onderhouden worden, nog wel bran-
den, maar moving heads zal je twee keer 
moeten vervangen in die tijd. Economisch 
gezien schrijf je die in drie jaar af en qua 
levensduur meestal in acht jaar. En de 
dimmerkast zelf staat er over twintig jaar 
ook gewoon nog, maar de elektronica 
die erin zit, die zal tegen die tijd een keer 
vervangen zijn. Zo hebben we, met enkele 
realistische aannames uiteraard, die hele 
lijst al voor ze kunnen invullen.”
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“Er is nergens op 
beknibbeld en het 
theater is derhalve heel 
goed geoutilleerd.” 



Controllux BV    Controllux BVBA

Tel.: +31 (0)88 444 6 444  Tel.: +32 (0)13 480 600
E-mail: info@controllux.nl  E-mail: info@controllux.be

Via www.controllux.com heeft u direct toegang tot onze webshop.
Uw ideeën,
onze oplossingen.

Controllux feliciteert ...
het Atlas Theater Emmen!

De deuren van het gloednieuwe Atlas Theater zijn inmiddels geopend. Controllux heeft de grote zaal,  
de kleine zaal en foyer voorzien van de allernieuwste verlichtingstechnieken. 

Profielspots, volgspots, schijnwerpers, dimmers, horizon armaturen, hazers en bekabeling van o.a. ETC, ADB, Robert Juliat, 
Niethammer, Swefog en Robe zijn toegepast. De Technische Dienst van Controllux heeft in samenwerking met Koos Maris, 
Hoofd Technische Dienst bij het Atlas Theater een knap staaltje werk geleverd. Wij wensen alle medewerkers en bezoekers 
van het Atlas Theater een hele mooie tijd toe in het nieuwe hypermoderne onderkomen.

Controllux is totaalleverancier van een omvangrijk pakket van A-merken 
en kan u adviseren bij de aankoop en het inrichten van uw schouwburg/theater.



ROMMELIGE WANDJES
Het project in het Atlas Theater was voor 
Controllux niet bijzonder complex, maar 
het zat ‘m in Emmen vooral in de grote 
aantallen (zie ook kader). Van Velzen: 
“Wat ik heel fijn vond, is dat er steeds 
goed overleg was tussen de verschillende 
partijen. Vaak zie je dat een adviseur bij-
voorbeeld een lichtbedrijf en een geluid-
bedrijf apart benadert en dat die bedrijven 
vervolgens hun eigen plan gaan trekken. 
Dan krijg je in het theater uiteindelijk wat 
ik ‘rommelige wandjes’ noem: hier een 
kastje voor licht, hier eentje van een ander 
formaat voor het geluid en daar nog een 
brandmeldinstallatie. Dat ziet er niet uit. 
Ik zie dan liever dat een adviseur zegt: 
‘we zetten hier een hele diepe 19 inch kast 
neer, die voorzien we van stroom en daar 
kunnen dan alle componenten in. Dat zou 
ideaal zijn, want het ziet er veel netter uit. 
In prettig overleg met Ampco Flashlight, 
de gebruiker en de E-installateur hebben 
we in Emmen in ieder geval in twee zalen 
veel geluids- en lichtkastjes kunnen com-
bineren. Nette kastjes waarin geluid en 
licht naast elkaar zitten. Dat doet me echt 
deugd….en de klant uiteindelijk ook.”

BOUWPUT
De exacte wensenlijst was al helemaal 
ingevuld door Theateradvies, waarmee het 

volgens Van Velzen prettig werken was. 
“Maar dat geldt eigenlijk voor alle partijen 
waar we mee te maken hadden. Ook met 
Ampco Flashlight en het team van Koos 
Maris (hoofd technische dienst van het 
Atlas Theater, red.) was het fijn werken. 
Wij zijn in maart daadwerkelijk begonnen 
met de installatie en eigenlijk is het een 
heel soepel traject geweest, ondanks dat 
de bouw van het theater op een gegeven 
moment een beetje achter liep op schema. 
Daardoor werd het soms een beetje hec-
tisch, omdat je feitelijk in een bouwput aan 
het werken bent, wat dan weer funest is 
voor je spullen. Maar goed, ik heb wat dat 
betreft de afgelopen jaren veel slechtere 
voorbeelden gezien. Ook qua planning 
trouwens. Die was namelijk niet zo krap 
als je op andere plekken soms ziet. Het 
was gewoon realistisch en dat is ook wel 
eens fijn.”

REKENING HOUDEN
Ook in de planning werd rekening met 
elkaar gehouden. De aannemer had een 
datum gecommuniceerd waarop alle 
spullen in huis moesten zijn, maar daar-
bij gold wel één nadeel: op dat moment 
werd overal in het pand nog geboord en 
gezaagd. Van Velzen: “Daarom hebben wij 
dus alles kant en klaar gemonteerd in de 
originele verpakking. Daar moesten dan 

wel wat aanpassingen aan gedaan worden 
natuurlijk, maar we konden alles al wel 
voorzien van veiligheidskabels en stekkers 
en dergelijke. Al die spullen konden we 
vervolgens in een opslag zetten. Voor de 
aannemer was het dan fijn dat de spullen 
in ieder geval alvast binnen waren en voor 
Koos en zijn team was het prettig dat het 
nog niet in de zaal hing, omdat daar nog 
volop gebouwd werd. Dat zijn kleine din-
gen die het uiteindelijk heel wat plezieri-
ger maken.”

VISITEKAARTJE
 Voor Controllux is het Atlas Theater een 
prachtig visitekaartje geworden, meent 
Van Velzen: “Er hangen veel van onze 
spullen en die zijn van hoge kwaliteit. Niet 
om arrogant te zijn, maar we hebben de 
afgelopen jaren sowieso een mooie refe-
rentielijst opgebouwd. De Nieuwe Kolk 
in Assen, Theater de Kampanje in Den 
Helder, Theater de Stoep in Spijkenisse….
allemaal projecten van de laatste jaren 
die wij in zijn geheel hebben ingericht.” 
Ook als hij kijkt naar het Atlas Theater, is 
Van Velzen oprecht trots op het resultaat: 
“Ja, het is voor ons een heel mooi pro-
ject geweest en ik moet zeggen dat ik het 
gebouw ook écht mooi vind geworden. 
Dat is ook lang niet altijd zo….”
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De materialen van Controllux

- 3 x MA2 lichtregeltafels

-  5 x ETC Sensor dimmerkasten met 380 dimmers 

3kW voor de grote en kleine zaal

-  2 x DMX netwerk met patchkasten voor beide zalen

-  60 x HPZ215D Niethammer 2kW Zoom-profiel 

schijnwerpers

-  88 x HPZ115D Niethammer 1kW Zoom-profiel 

schijnwerpers

-  58 x ETC Source Four par schijnwerpers, los en op 

een TSB slidebar

-  48 x ETC ColorSource LED schijnwerpers op een 

TSB slidebar

-  48 x ADB C203 2kW Prism Convex schijnwerpers

-  56 x ADB C103 1kW Prism Convex schijnwerpers 

- 12 x Robe BMFL spot in dual flightcase

- 12 x Robe DL7S spot in dual flightcase

-  26 x ETC Lustr2 Cyc LED horizonarmaturen voor 

twee zalen

-  1 x Hazer van MDG en Swefog met rookvloeistof

-  2 x Robert Juliat Cyrano 2500w Volgspots 

-  2 x Robert Juliat Victor 1200w Volgspots 

-  1 grote set bekabeling met Lee filters, G.E. lampen 

en meatracks


