Visual Solutions

Achter de schermen bij de mapping-show
in Örebro
Voor het derde jaar op rij verzorgt het theater van de provincie
Örebro een show op de façade van het Örebro-theater om
visuele kunst te laten zien die voor iedereen toegankelijk is.
Datum - Nov 2017
Klant - Örebro Länsteater
Locatie - Örebro, Zweden
Geleverde Producten - PT-RZ970, PT-DZ21K2
Uitdaging
Een geweldige projectiemapping creëren
met slechts vier projectoren om de
façade van het gebouw te verlichten.

Oplossing
Door twee PT-DZ21K-projectoren van
20.000 lumen en twee PT-RZ970projectoren van 9.000 lumen met
laserlicht te combineren, konden de
organisatoren een visueel
indrukwekkende show neerzetten, met
levendige content, ontwikkeld door
Örebro Länsteater.

We weten wat we kunnen
verwachten met de AVtechnologie van Panasonic:
volledige betrouwbaarheid.
Dat is een geruststellend idee,
vooral als we grote
evenementen organiseren.

Per-Arne Gerdin,
projectmanager, Univentum
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geruststellend idee, vooral als we grote
evenementen organiseren.
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"We weten wat we kunnen verwachten met

het succes van het evenement", voegde
Projectie op het theater van de provincie
Örebro
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Per-Arne Gerdin, projectmanager,
Univentum, hieraan toe.

