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Nauwkeurig
Stuart Heany is sinds januari van dit jaar
betrokken bij het project ‘Genesis’. Een

Pixel record XL

				

Video
en Genesis

deel van het hele videoverhaal in deze productie behelsde het ontwerpen van speciale dollies om de O-Lite vlakken tijdens
de tour te kunnen herbergen en vervoeren. Deze werden gebouwd door Brilliant
Stages en zijn een belangrijk deel van de
bijzonder nauwkeurige voorbereidingen
van Heany, XL Video, Stufish en de tour
riggers. Het zorgt ervoor dat het hele vi-

XL Video UK (via Blink TV) breekt een wereldrecord met de 9 miljoen pixel tellende LED wand die
gebruikt wordt voor de ‘Turn It on Again’ wereldtournee van Genesis. XL Video levert daarvoor
15.089 Barco 510 O-Lite panelen met 270 control boxes en 102 panelen van het Mitsubishi 16:8 high
resolution scherm.

deogedeelte van de show elke dag binnen
3,5 uur klaar is voor de show. Na afloop
is er maar 2 uur en 40 minuten nodig om
weer ‘buiten’ te staan.

De O-Lites vormen een spectaculaire 13
meter hoge en 55 meter brede achtergrond, omringd door 7 lichttorens die
hoogtes bereiken tot 28 meter. Samen
vormt het geheel, ontworpen door Mark
Fisher/Stufish, een reusachtige schelp. Het
scherm vormt een driedimensionale, golvende wand, direct achter de performance
area. Het is een interactieve omgeving
voor video playback, graphics en IMAG,
die zijn geïntegreerd met lichteffecten
(ontworpen door Patrick Woodroffe) en
zo zorgen voor de unieke visuele identiteit
van de show.

Toegejuicht
Het O-Lite scherm is volgens Jeremy Lloyd
(Stufish’s project executive designer) verreweg het meest gecompliceerde dat ooit is
geproduceerd, wanneer je kijkt naar de en-
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