Visual Solutions

De Stormruiter, een groots
muziektheaterspektakel in WTC Expo in
Leeuwarden
Geleverde Producten - PT-RZ31K
Uitdaging
Een complete ervaring geven aan publiek
tijdens de voorstelling van Friese
paarden in combinatie met gigantische
videoprojectie als deel van de show.

Oplossing
Vijf PT-RZ31K projectoren die een
kwaliteitsvolle achtergrond projecteren
en zo een visuele verbeelding bij het
publiek versterken.

"Voor dergelijke theater- en
live eventproducties met
videoprojectie is Panasonic
doorgaans de norm wat
betreft kwaliteit en
betrouwbaarheid. "
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Laserprojectoren
In De Stormruiter worden vijf laserprojectoren gebruikt die op acht meter hoogte aan het
plafond hangen. Arjen: "Voor dergelijke theater- en live eventproducties met
videoprojectie is Panasonic doorgaans de norm wat betreft kwaliteit en betrouwbaarheid.
In een ruimte met veel theaterverlichting is het essentieel om een krachtige projector te
hebben met veel lichtoutput. In deze voorstelling maken we gebruik van vijf PT-RZ31K
projectoren met ieder 31.000 Lumen lichtopbrengst. Een groot voordeel is bovendien dat
de projectoren stil zijn en door de Dual Laser techniek altijd maximaal kunnen presteren.
We willen de toeschouwers, of deze nu komen voor de première of laatste voorstelling
dezelfde topbeleving geven. MHB Event Facilities, leverde de projectoren. We gebruiken
verder een mediaserver van Hippo die van alle vijf de projectoren de verschillende
fragmenten in hoge resolutie samenvoegt en zorgt dat alles soepel verloopt. Dus de
projectoren, de mediaserver en de content, die ik verzorg, komen in deze voorstelling mooi
samen. Het resultaat is prachtig! De Stormruiter is wat mij betreft een absoluut
hoogtepunt in het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018!"
Eénmalige topproductie
De Stormruiter is geschreven in opdracht van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek
(KFPS) en Stichting Faderpaard. Deze stichting zet zich in voor het behoud van het Friese
paard en het onderstrepen van de culturele waarde van dit prachtige dier. Er waren
aanvankelijk vijftien voorstellingen geprogrammeerd maar de belangstelling was zo
overweldigend dat ze heel snel waren uitverkocht. De organiserende Stichting Faderpaard
heeft daarom besloten voorstellingen toe te voegen. "De Stormruiter is altijd
gepresenteerd als een éénmalige topproductie die niet verlengd wordt", verklaart Thie.
"Binnen het speelschema zat toch nog ruimte voor zeven extra voorstellingen. Om de hoge
kwaliteit van de voorstelling te kunnen garanderen in combinatie met wat je kunt vragen
van mens en dier was dit het maximaal haalbare aantal. Alles is uitverkocht maar de
ervaring leert dat er altijd kaarten terugkomen. Dus de mensen die de voorstelling toch
willen zien moeten zich op een wachtlijst laten plaatsen!"
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