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Moving 
heads

Stand van zaken: 

Over de mogelijkheden (en populariteit) van moving 
heads hoeven we hier niets meer te vertellen, maar 
er is nogal wat aanbod op dat gebied. De kwaliteit 
daarvan varieert bovendien en wat staat ons volgens 
de kenners in de nabije toekomst te wachten op het 
gebied van moving heads?
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Carlos Rego was jarenlang nauw be-
trokken bij het merk GLP en was 
verantwoordelijk voor de vertegen-

woordiging ervan in Nederland. Onder de 
naam SENCI is hij afgelopen jaar een nieuw 
bedrijf gestart, waarmee hij de import van 
GLP heeft voortgezet. Met name in Duits-
land en de Verenigde Staten behoort het 
merk tot de grootsten en zijn lichtontwerpers 
gek op de combinatie van looks en presta-
ties. Daardoor zie je de GLP’s daar bijvoor-
beeld veelal terugkomen in grote tv-shows. 
Volgens Rego zijn de ontwikkelingen in de 
markt van bewegend licht de laatste jaren 
erg hard gegaan: “Vandaag wordt iets uitge-
bracht met heel specifieke features en is het 
een ongelooflijke hype, maar morgen is de 
hype weer veranderd en kun je de spullen 
aan de straatspullen niet meer kwijt”, zegt 
hij enigszins chargerend. “Voor verhuurbe-
drijven is het hierdoor moeilijk geworden 
een keuze te maken. Het in hoog tempo uit-
brengen van nieuw modellen bewegende ar-
maturen ter vervanging van een oude serie 
– wat echt killing is voor de waarde van de 
verhuurvloot van een verhuurbedrijf – lijkt 
ook een trend te zijn geworden.”

MULTIFUNCTIONEEL
Het antwoord van GLP daarop is volgens 
Rego het ontwerpen van spots die technolo-
gisch vooruitstrevend en multifunctioneel 
inzetbaar zijn. “De spots kunnen breder 
worden ingezet, wat de omloopsnelheid in 
de verhuur groter maakt”, legt hij uit. “Mooi 
voorbeeld is de GLP Impression X4. Een 
armatuur dat in 2012 op de markt is gebracht 
en in haar range nog altijd behoort tot de 

beste bewegende LED washes in de wereld.” 
Op het gebied van LED is GLP een van de 
pioniers geweest, geeft Rego aan: “De eerste 
LED wash die in de professionele wereld 
geaccepteerd werd en ook werd ingezet 
bij grote tours van wereldartiesten was de 
Impression 90 en de eerste serieuze spot 
voorzien van een LED bron met uitmun-
tende prestaties was de SpotOne. Ook heeft 
GLP veel aandacht besteed aan de looks van 
haar producten, wat heeft geresulteerd in het 
kenmerkende ontwerp zonder de klassieke 
base.”

De technologische veranderingen zullen 
altijd door blijven gaan, weet Rego: “Maar 
de snelheid van de hele grote veranderingen 
is wel wat afgenomen. Bij een technologisch 
bedrijf als GLP wordt altijd gewerkt aan 
productontwikkeling en ook nu zitten weer 
nieuwe producten in de pijplijn. Veel kan ik 
er nog niet over kwijt, maar wel dat ze op 
Prolight + Sound in Frankfurt te zien zullen 
zijn.”

KLEINER EN KRACHTIGER
Robert Winters, eigenaar van Rolight, ziet 
een doorlopende ontwikkeling naar telkens 
meer output per fixture. “In LED zagen we 
de afgelopen jaren de diodes kleiner worden 
bij gelijk vermogen. Vervolgens gebruiken 
fabrikanten telkens meer diodes per arma-
tuur. Tegelijkertijd zijn de laatste jaren gas-
ontladingslampen compacter geworden, met 
hogere vermogens bij een kleiner filament”, 
legt hij uit. “Kleinere, krachtiger lichtbron-
nen maken meer features in een behuizing 
mogelijk. Hierdoor wordt het mogelijk om 

grote, zware fixtures te vervangen door 
gelijkwaardige armaturen met evenveel 
functies, zelfs een hogere output. Dat zie je 
nu duidelijk in de ontwikkeling en beschik-
baarheid van hybride spots: armaturen die 
zowel als spot en als beam gebruikt kunnen 
worden, en zelfs als washlight.
Onze leverancier PR Lighting werkt altijd 
aan innovaties. Denk bijvoorbeeld aan 
armaturen met laser als lichtbron. Dat zou 
een grote nieuwe stap voorwaarts kunnen 
worden in entertainment fixtures en daar 
zijn we dan ook erg nieuwsgierig naar. In 
videoprojectie levert laser bijvoorbeeld al 
grote verbeteringen op.”

SPECIALISEREN
Sowieso gaan de ontwikkelingen snel, 
weet Winters verder: “En we zien dat onze 
leveranciers zich steeds meer specialiseren 
om hun producten relevant en innovatief 
te maken. Zij richten zich niet alleen op het 
verder ontwikkelen van bestaande techno-
logie, maar ook op nieuwe technieken en 
lichtbronnen. Een revolutionaire nieuwe 
spot kan voor een fabrikant een grote door-
braak betekenen, maar als de introductie 
niet goed verloopt kan het ook meteen je 
merk om zeep helpen. Juist daarom is het 
voor ons zo belangrijk om goed te kijken 
wat onze leveranciers op de markt brengen 
en op welke manier dat kan bijdragen aan 
onze ondersteuning van klanten.” Volgens 
Winters is het daarom belangrijk in contact 
te blijven met de markt. “Onze klanten in 
het veld weten het beste wat ze nodig heb-
ben en waarnaar ze op zoek zijn. Wij willen 
hun bevindingen horen en streven ernaar zo 
goed mogelijk op die feedback te reageren. 
We trekken specialisten aan die – op basis 
van kennis en ervaring uit de praktijk - onze 
klanten kunnen helpen hun weg te vinden 
in deze nieuwe ontwikkelingen. Hybride 
spots bijvoorbeeld, zijn een nieuwe ontwik-
keling, en nieuwe ontwikkelingen vergen 
specifieke kennis en toepassingen. Wij zor-
gen dat we daar bovenop zitten. Daarnaast 
kijken we verder dan alleen maar een hoge 
output of veel features: armaturen moeten 
geschikt zijn voor hun toepassing en daarom 
geven wij onze bevindingen en die van onze 
klanten aan onze leveranciers door. Als een 
fixture slimmer gemonteerd kan worden om 
onderhoud te vereenvoudigen, of als de ven-
tilatoren die de lamp koelen naar ons idee 
teveel geluid maken, gaan we het gesprek 
aan met de fabrikant, en proberen we de ont-
wikkelingen bij te sturen.” 
AANSLUITEN
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De keuze in moving lights is momenteel heel 
breed en uitsluitend kijken wat de concur-
rentie doet is niet genoeg, weet Winters. “Wij 
houden dus goed in de gaten welke fixtures 
populair zijn, maar dan willen we ook weten 
waaróm mensen ze prettig vinden om mee 
te werken. Nog niet zolang geleden was een 
moving washlight met LED al een succes als 
er veel licht uitkwam, maar nu hoef je al niet 
meer aan te komen met minder dan RGBW 
kleurmenging, en momenteel verlangen 
klanten van een washlight al snel dat de 
fixture er ook uit ziet als een single point 

source, zodat je de individuele LED-cellen 
niet meer ziet. Dat moet je weten als han-
delsorganisatie, want je klanten willen pro-
ducten aanschaffen die een lange tijd mee 
kunnen. Niet alleen technisch, maar zeker 
ook naar de visuele trends van het moment 
en van de toekomst. Wij bieden sinds kort 
als dealer de armaturen van Chauvet aan in 
Nederland, een uitstekend voorbeeld van 
een merk met een breed pakket aan armatu-
ren die niet alleen innovatief zijn, maar tege-
lijk ook uitstekend aansluiten bij bestaande 
behoeften in het veld.”

SERIEUZE CONCURRENT
Het sluit ook allemaal aan bij de visie van 
Rolight, geeft Winters aan: “Zoals gezegd 
zijn wij altijd opzoek naar partners die 
producten aanbieden waarvan wij geloven 
dat onze klanten er baat bij hebben. Moving 
lights van Chauvet en PR Lighting passen 
naadloos in onze visie. Apparatuur van hoge 
kwaliteit voor concurrerende prijzen, met de 
zekerheid dat Rolight de producten kent en 

ondersteunt.” Winters ziet Chauvet als een 
serieuze concurrent voor de bekende top-
merken: “We zijn dus erg blij dat we deze fix-
tures kunnen aanbieden. Hun moving heads 
verhouden zich zeer positief ten opzichte 
van hun directe concurrenten, en ook hun 
LED-versies van vertrouwde conventio-
nele fixtures zijn van hoge kwaliteit.  Van 
Expolite komen nieuwe producten in de ver-
koop die hen nog sterker op de kaart gaan 
zetten in de markt voor kleine, krachtige 
LED-armaturen. PR Lighting concentreert 
zich op dit moment op het ontwikkelen van 
fixtures voor de grootste toepassingen. Ze 
hebben al sterke producten voor het hogere 
middensegment, maar hun meest recente 
armaturen, zoals de PR-6000 serie en de 
X-LED 4022, gaan vol overtuiging voor de 
allergrootste podia.” 

KINDERSCHOENEN
Op de vraag wat Winters voor de nabije toe-
komst verwacht op dit gebied, reageert hij: 
“Laser als lichtbron zou een gamechanger 
kunnen blijken, maar het is afwachten hoe 
snel de technologie toepasbaar is. In LED 
zullen de vermogens nog hoger worden, 
waardoor ook Chip-on-Board (COB-LED) 
telkens meer te zien zal zijn: hoe kleiner 
de lichtbron, hoe makkelijker de bundel 
te manipuleren is. In profielspots is voor 
LED nog een wereld te winnen en dat geldt 
natuurlijk zeker voor bewegende profiel-
spots. Verder verwachten we dat fixtures nog 
wat kleiner en sneller worden. Bewegende 
onderdelen zullen verder verdwijnen en er 
komt een nog verdere integratie tussen licht 
en video. Digital lighting staat eigenlijk pas 
in de kinderschoenen.”

T H E AT E R& P O D I A  AC T U EEL
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“Onze klanten in het veld 
weten het beste wat ze nodig 
hebben en waarnaar ze op 
zoek zijn. Wij willen hun 
bevindingen horen en streven 
ernaar zo goed mogelijk op die 
feedback te reageren. ” 
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INGEHAALD
Volgens Jeroen van Aalst (Controllux) wor-
den de eerste generaties LED spots op dit 
moment ingehaald door betere producten. 
“Het vermogen neemt toe, er is een breder 
pakket en meer functionaliteit. Er is vrijwel 
niets meer dat niet door LED vervangen 
kan worden”, geeft hij aan. Als voorbeeld 
noemt hij de Robe Spiider, de ‘next genera-
tion’ LED WashBeam: “Ongelooflijk helder, 
met 50.000 lux op vijf meter, een zoombe-
reik van 4 tot 48 graden en een volledige 
Pixel Control. Samen met bijvoorbeeld een 
ArKaos MediaMaster is het eenvoudig om 
showcontent op de de Spiider weer te geven. 
Daarnaast is de nieuwe Robe Viva CMY ook 
een goed voorbeeld van de snelle ontwik-
keling van moving heads. Een elegante en 
vooral ook betaalbare all-round LED spot die 
700W en 800W gasontlading spots vervangt. 
Een ander groot voordeel van deze LED 
spots is dat ze licht in gewicht zijn en dat je 
nooit meer lampen hoeft te kopen.”

UITGEBREID
Controllux is leverancier van A-merken 
en richt zich derhalve voornamelijk op het 
hogere segment. “Toch denken we ook graag 
mee als het budget een topoplossing niet 
toestaat”, geeft Van Aalst aan. “We bieden 
een totaalpakket aan in alle segmenten, 
zoals theater, rigging, verhuur, architec-
tuur, poppodia en scholen en dergelijke. 
Naast verkoop voorzien we daarbij ook in 
de installatie, het ontwerp, goede service en 
onderhoud.” De visie van Controllux is en 

blijft volgens Van Aalst altijd gericht op de 
eindgebruiker: “Relatiebeheer is een heel 
belangrijk facet. Wensen die we in het veld 
horen, geven we door aan de fabrikant. En 
de ontwikkeling van de producten gaat zo 
razendsnel. In enkele jaren hebben onze 
leveranciers een volwaardig pakket LED 
armaturen gemaakt die bijna alle halogeen 
en gasontlading armaturen kunnen vervan-
gen.” Robe heeft onlangs het assortiment 
moving heads al flink uitgebreid, geeft 
Van Aalst verder aan: “De DL4 spot en 
wash en de DL7 spot, wash en PC hebben 
ervoor gezorgd dat er een complete range 
van geluidsarme LED moving heads is met 
een zeer hoge lichtkwaliteit die uitermate 
geschikt zijn voor theater, televisie en eve-
nementen. De Spikie, Spiider en de Square 
zorgen er nu al voor dat we in de verhuur 
een nieuwe golf van investeringen zien, 
omdat deze armaturen hele specifieke en 
vernieuwende eigenschappen hebben. In 
het algemeen verwachten we dat er nieuwe 
armaturen komen die functies en/of pres-

taties combineren of juist heel specifiek iets 
kunnen. En dat er ook betere aansturing 
komt voor deze nieuwe functies. Al deze 
vernieuwing brengt meer complexiteit en 
vraagt de mogelijkheid ze makkelijk te 
bedienen.”

VERDRONGEN
“Op een modern podium zijn moving 
heads niet meer weg te denken”, geeft Tim 
Dautzenberg (Highlite International) aan. 
Door prijs- en productontwikkelingen heb-
ben moving heads de traditionele scanners 
bijna helemaal verdrongen.” Eén van de 
belangrijkste trends is volgens Dautzenberg 
dat de units zo klein mogelijk moeten zijn, 
met zo hoog mogelijke lichtopbrengsten. 
“Enerzijds zijn ze daardoor gemakkelijker in 
te zetten in relatief lage ruimtes, anderzijds 
kunnen ze (extreem) kort op elkaar geplaatst 
worden. Hierdoor wordt een heel pallet 
aan nieuwe effecten mogelijk. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan waves en color-flows.” 
Verder worden de producten via steeds meer 
protocollen aan te sturen. “De tijd dat we 

enkel de traditionele DMX gebruikten ligt 
achter ons. Een product voor de professio-
nele markt is aan te sturen via DMX, ArtNet 
en RDM. Verder is het de laatste jaren steeds 
eenvoudiger geworden om de producten in 
te stellen en zijn er meer instelmogelijkhe-
den gekomen. Er is een transitie geweest van 
eenvoudige dip-switches naar full-color dis-
plays met uitgebreide menu-structuren.”

Met Showtec en Infinity speelt Highlite erop 
in door de technologische ontwikkelingen 
nauwlettend te volgen. Showverlichting 
is daarbij een heel specifieke markt, weet 
Dautzenberg: “Wij zien de nieuwste LED-
technieken vaak in bredere marktsegmen-
ten geïntroduceerd worden, waarna we 
de technologie zo snel mogelijk in onze 
showverlichting beschikbaar maken. Via 
ons uitgebreide netwerk hebben we  nauw 
contact met klanten die onze producten 
gebruiken en we luisteren aandachtig naar 
hun wensen. Met die basis ontwikkelen we 
producten met de juiste features tegen de 
juiste prijsstelling.” 

ENERGIE IN LED
Onderscheidend aan Showtec en Infinity is 
daarbij dat ze bij de eerste merken hoor-
den die de LED technologie omarmden en 
doorontwikkelden: “Die uitgebreide erva-
ring heeft ons een stevige positie gegeven 
op de moving head markt. Ook zorgt de 
eerder genoemde input van onze klanten 
voor steeds uniekere en onderscheidende 
producten die in de behoefte van de markt 

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L
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“Laser als lichtbron zou een 
gamechanger kunnen blijken, 
maar het is afwachten hoe snel 
de technologie toepasbaar is.” 

Infinity

Robe Spiider
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voorzien. Onze visie is dat wij onze klanten 
oplossingen moeten bieden die aan hun 
wensen voldoen en daarbij nét handiger of 
beter inzetbaar zijn. Door een product neer 
te zetten dat in de behoeften van de markt 
voorziet, kan je je positief onderscheiden, 
zowel op het gebied van kwaliteit als func-
ties.” Input van de klanten is erg belangrijk 
voor Highlite, maar ook de snelle ontwik-
kelingen op de markt worden nauwlettend 
gevolgd: “Het gaat namelijk echt snel. De 
traditionele MSD-250 en HMI-575 gasont-
ladingslampen zijn zo goed als verdwenen. 
Vrijwel alle energie wordt in de ontwikke-
ling van LED gestoken. Op dit moment is 
LED nog niet voor alle types moving head de 
oplossing, maar gezien de ontwikkelingen is 
dat een kwestie van tijd. De meeste wash-
lights en spots zijn nu gebaseerd op LED, 
alleen de beams met hoge vermogens zijn 
nog met gasontladingslampen uitgerust.
In de nabije toekomst zal de opmars van 
LED gestaag doorzetten. Door onze nauwe 
banden met LED producenten weten we al 
welke technologieën eraan zitten te komen, 
maar helaas kunnen we hier nog niet te veel 

over prijs geven. De LED kan steeds meer 
vermogen aan en wordt vooral ook steeds 
efficiënter gemaakt. Daardoor worden de 
toepassingsmogelijkheden ruimer en zul-
len bijvoorbeeld high-power beam moving 
heads met LED niet lang op zich laten wach-
ten. Tijdens Prolight + Sound introduceren 
we diverse nieuwe moving heads. Een tipje 
van de sluier is een reeks van drie moving- 
heads die uitgerust zijn met 40W RGBW-
LEDs, maar uiteraard komen we met meer 
primeurs.” 

HYBRIDE
Bas van Schelven is Sales Manager Licht 
bij Ampco Flashlight Sales. Ook hij noemt 
als algemene ontwikkeling uiteraard de 
introductie van nieuwe LED lichtbronnen: 
“Daarbij gaat het om grotere vermogens 
en hogere kleurechtheid, met CRI waar-
den van boven de 90, door hogere kwaliteit 
halfgeleiders die een completer spectrum 
licht uitstralen. Daarnaast kan nu met COB 
LED technologie, met een LED chip een 
puntbron gerealiseerd worden in plaats van 
een grote print met meerdere kleuren LED 

bronnen naast elkaar.” Uiteraard ziet ook 
Van Schelven daarnaast de opkomst van de 
hybride LED moving heads, met meerdere 
functies (beam, wash of spot) tegelijk.  Eén 
van de hoofdmerken die Ampco Flashlight 
Sales voert, is SGM. Van Schelven: “Dat 
merk onderscheidt zich doordat al haar 
producten voldoen aan IP65/66 . Dat bete-
kent dat deze armaturen waterdicht zijn en 
dus outdoor ingezet kunnen worden, deze 
ook stofdicht zijn. Dat laatste vermindert 
enorm het aantal storingen en het onder-
houd. Dus geen lenzen of ventilatoren 
meer schoonmaken! Denk bijvoorbeeld aan 
inzet in omgevingen met veel rook of haze. 
Op Prolight + Sound verwachten we een 
nieuwe SGM G-4 spot te presenteren die 
zich zal onderscheiden in prijs-kwaliteit-
verhouding met IP66.” 

OMLOOPSNELHEID
Naast SGM behoren ook ETC, Elation 
en GDS tot de hoofdmerken bij Ampco 
Flashlight Sales. “Die merken lopen voorop 

in de toepassing van LED lichtbronnen 
en aansturing hiervan in armaturen voor 
de entertainment industrie”, vertelt Van 
Schelven. “De toepassing van nieuwe LED 
technologieën gaat onverminderd door. Er 
is echter wel een onderscheid in fabrikanten 
die meer R&D capaciteit hebben en zorg-
vuldiger omgaan met het ontwikkelen van 
producten voor ze die in de markt zetten. 
Naast bewaking van de kwaliteit is ook 
belangrijk dat de omloopsnelheid waarmee 
steeds nieuwe type armaturen worden geïn-
troduceerd niet te hoog wordt; bij sommige 
fabrikanten is deze zo hoog dat (verhuur)
bedrijven grote investeringen doen in state 
of the art producten, die na een half jaar 
alweer worden opgevolgd door weer nieuwe 
spots. Return on investment staat dan erg 
onder druk, omdat de markt zal vragen naar 
het laatste type spot.” 

T H E AT E R& P O D I A  AC T U EEL
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“Wij zien de nieuwste 
LED-technieken vaak in 
bredere marktsegmenten 
geïntroduceerd worden, 
waarna we de technologie 
zo snel mogelijk in onze 
showverlichting  
beschikbaar maken.” 
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TOEKOMST
Van Schelven verwacht voor de nabije toe-
komst veel van ETC: “ETC ontwikkelt op dit 
moment een nieuwe serie LED movingheads. 
Zoals we van ETC gewend zijn, nemen ze de 
tijd voordat nieuwe producten geintrodu-
ceerd worden. ETC besteedt veel aandacht 
aan kwaliteit, met een focus op kleurecht-
heid, toepasbaarheid in de veeleisende 
theateromgeving en een gegarandeerd lange 
verkrijgbaarheid.”

NIET TÉ SNEL
Ook bij Fairlight zien ze de adoptie van LED 
techniek als belangrijkste ontwikkeling. 
Marcel Zandbergen: “Al een groot aantal 
poppodia en concertzalen in Nederland is 
recent overgegaan op LED. De LED pro-
file van Martin, de MAC Quantum Profile, 
wordt dan ook ingezet in Paradiso, Paard 
van Troje, TivoliVredenburg, 013 en het 
Burgerweeshuis.” Martin Professional 
onderscheidt zich volgens Zandbergen 
met de Quantum Profile door het gebruik 
van een witte LED-bron in combinatie 
met CMY kleurenmenging, waardoor de 
lichtopbrengst zeer hoog is. “Ook is de rider 
acceptatie wereldwijd nog steeds ongeëve-
naard. Belangrijk punt bij de snelle ontwik-
keling van LED is dat nieuwe producten in 
dezelfde lijn elkaar niet té snel opvolgen in 
verband met de toch aanzienlijke investe-
ringswaarde en standaardisatie in de markt. 
Wat betreft nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van LED moving heads is het aan te 
raden om de stand van Martin Professional 

in de gaten te houden tijdens de Prolight + 
Sound in Frankfurt”, besluit hij. 

GEVOLGEN
Steven Mansvelt is Managing Director 
van AED Rent. De algemene trend waar 
de fabrikanten vandaag aan werken, is 
volgens hem de ontwikkeling rond effici-
entie: “De verlaging van het energiever-
bruik én van het gewicht van de fixture, in 
combinatie met het verhogen van de light 
output en het streven naar een ideale prijs-
kwaliteitverhouding. Dat heeft ook verdere 
gevolgen: lichtere toestellen behoeven 
minder zware rigging en moving heads die 
minder verbruiken hebben minder uitge-
breide stroomvoorzieningen nodig.”

“Naast de voordelen van een lager gewicht 
en energieverbruik, wordt bij LED-
technologie ook de levensduur aanzienlijk 
verlengd”, gaat Mansvelt verder. “In de 
ontwikkeling van de laser source technolo-
gie, moet er nog een efficiëntieslag gemaakt 
worden om het totaalgewicht van de fixture 
te kunnen verlagen, alsook de kostprijs 
van de lichtbron. De nieuwe technologie 
maakt ook plaats voor meer creativiteit in 
de toepassing. High End Systems is al enige 
tijd absolute voorloper met het gebruik van 
LED-technologie in de productontwikke-
ling en plukt daar vandaag de vruchten 
van. Ook bij de verdere ontwikkeling van 
Luxibel, het eigen merk dat we sinds eind 
2016 voeren vanuit AED, zijn de meeste 
producten al gebaseerd op LED-technologie 
en bieden ze een uitstekende prijs-kwaliteit-
verhouding in ons budgetgamma.”

FOOTPRINT
Bij AED vindt men het belangrijk om inspan-
ningen te leveren om de audiovisuele indus-
trie te ‘vergroenen’ door te investeren in 
technologie met een lager energieverbruik. 
Mansvelt: “Kleinere en lichtere toestellen 
zorgen ook voor minder belastende trans-
porten. De kwaliteit gaat erop vooruit, en 
de ecologische footprint wordt verminderd: 
daar wordt iedereen beter van. Deze visie 
zien we bijvoorbeeld perfect vertaald in 
modellen zoals de Clay Paky Unico, de High 
End Systems Uno, en de Luxibel B-Narrow: 
een kleine, lichtere fixture met een hoge licht 
output van hoge kwaliteit.” De audiovisu-
ele markt blijft voor fabrikanten een relatief 
kleine afzetmarkt, geeft Mansvelt aan. “Als 
je onze sector bijvoorbeeld vergelijkt met 
de automotive industrie, liggen de budget-
ten voor R&D een stuk lager. Dat verklaart 

bijvoorbeeld waarom Audi en BMW al 
meer dan drie jaar laser source technologie 
gebruiken in de koplampen van bepaalde 
modellen. Op termijn wordt deze technolo-
gie zeker beschikbaar voor toepassingen in 
de professionele AV-industrie.”

BOOST
“De ontwikkeling van de LED- & laser 
source technologie krijgt zeker een verdere 
boost op korte termijn”, vertelt Mansvelt. 
“De kwaliteit en de levensduur gaan er ver-
der op vooruit. De traditionele lichtbronnen, 
zoals gasontlading, kwik, xenon, krypton 
en halogeen zullen verder terrein verlie-
zen in de toekomst. De meeste fabrikanten 
waar wij mee praten geven ook aan dat de 
limieten van gasontladingstoepassingen 
bereikt zijn, en geven ook aan om op korte 
of langere termijn ook definitief te zullen 
stoppen met verdere ontwikkeling op dit 
platform. De fabrikanten bekijken ook het 
gebruik van nieuwe materialen, bijvoorbeeld 
koolstofvezel, om het gewicht van de fixture 
te kunnen verlagen. Zelf zijn wij momenteel 
hard bezig om ons eigen Luxibel gamma 
verder te ontwikkelen en uit te breiden. We 
kennen de vraag van de markt door luisteren 
naar onze klanten, verhuurbedrijven, ope-
ratoren, installateurs en light designers om 
producten op de markt te brengen die aan-
sluiten op hun verwachtingen. De grenzen 
van de creativiteit zijn nog lang niet bereikt 
en vanuit AED zullen wij al het mogelijke 
doen om ons aanbod van materiaal hier ver-
der op af te stemmen.”

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

T H E AT E R& P O D I A  AC T U EEL

SALES-ALL ONLINE STORE:
Gratis verzending binnen de Benelux*
Winkel met showroom
Specialistische productkennis
Eigen technische dienst
Ruime voorraad used products

Bent u op zoek naar nieuwe of gebruikte producten op het gebied van licht, geluid, video en rigging? 
Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Moving heads, mengpanelen, rookmachines, speakers, microfoons, 

wij bieden het allemaal aan, in onze online store! www.salesall.eu

WWW.FAIRLIGHT.NL

*uitgezonderd speciale zendingen / lengtevracht

Martin MAC 
Quantum Profile

Luxibel B-Narrows


