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CUE2016
Van 18 tot en met 20 januari 2016 vindt CUE2016 plaats
in Ahoy Rotterdam. Deze tweejaarlijkse vakbeurs voor
event-, installatie- en entertainmenttechnologie biedt een
totaaloverzicht van technische faciliteiten voor binnen- en
buitenpodia. Het is de vaste ontmoetingsplaats voor technici
in de evenementenbranche en podiumkunsten. Hier vertellen
exposanten alvast wat ze gaan laten zien.
FOTOGRAFIE CUE2014

INVENTDESIGN

InventDesign heeft de afgelopen maanden meegewerkt aan
vele grote projecten, zoals Hardwell, Tomorrowland, The
Russian Music Awards, The Bodyguard en het Amsterdam
Music Festival. Allemaal shows waarin een mooie rol was
weggelegd voor de LED verlichting van InventDesign. In
alle gevallen heeft InventDesign prachtige maatwerkoplossingen geleverd. Door haar jarenlange expertise in het vak,
het uitgebreide assortiment en de geavanceerde werkplaats

heeft InventDesign de specifieke vraag van de klanten
uitstekend kunnen beantwoorden. In 2013 is InventDesign
begonnen met de ontwikkeling van haar eigen Art-net LED
controller. Het product is echt ontstaan door goed naar de
markt te luisteren. Het afgelopen jaar is de controller al
intensief getest binnen de projecten van InventDesign. Nu
de controller klaar is voor de markt is deze in een nieuw
bedrijf ondergebracht, DiGidot. Er zit enorm veel potentie in deze ontwikkeling, de functionaliteiten zijn vrijwel
eindeloos. Deze innovatie gaat op de beurs uitgebreid gedemonstreerd worden, waarbij uiteraard ook wordt verteld
over de toekomstige plannen rondom DiGidot.
DELTEC TAPE

Kwaliteit is de belangrijkste factor binnen de theater- en
entertainmentbranche, ook op het gebied van tape, zo
weten ze bij Deltec Tape als geen ander. Het gemakkelijk
scheuren met de hand, niet nalaten van lijmresten én de
prijs spelen daarbij een grote rol. Deltec Tape heeft deze
eisen vertaald naar een vernieuwde gaffertape: Deltec
Gaffertape Pro! De tape is vernieuwd en voldoet aan de
allerhoogste eisen voor de branche. Bovendien is Deltec
Gaffertape Pro door een groot aantal toonaangevende
bedrijven als beste getest en wordt het beschouwd als dé
nieuwe referentie binnen theater en entertainment! Er zijn
dan ook nogal wat voordelen: de tape is makkelijk met de
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hand te scheuren, laat geen lijmresten na,
is uitstekend bestand tegen zware belasting, heeft een goede kleefkracht op diverse
ondergronden (beton, hout, metaal, textiel,
kabels etc.), is verkrijgbaar in een breed
scala aan kleuren en levert een gegarandeerde besparing op. Het Deltec Tape team
staat op de beurs klaar om alle vragen te
beantwoorden. Wie nu al een gratis testrol
wil aanvragen kan dat doen via telefoonnummer 0413 - 24 44 44 of via een mail naar
info@deltectape.nl.
YAMAHA

Eyecatcher op de stand van Yamaha is
ongetwijfeld het vlaggenschip van het merk:
de RIVAGE PM10, een digitale mengtafel
met 144 kanalen, 112 mixbussen en 384
plu-in slots met beschikbare plug-ins van
o.a. Rupert Neve Designs, TC Electronic en
Eventide. Het RIVAGE systeem bestaat uit
diverse user interfaces, DSP en I/O modules,
verbonden met een TwinLane 400-kanaals
96kHz low latency redundant backbone
ring-netwerk. Alle modules bieden high
capacity interface slots voor zowel Dante
netwerken als MADI streams. Bijzonder zijn
de hybrid microphone pre-amps met Rupert
Neve Design SILK processing beschikbaar
op alle analoge inputs.
SHELBYRENT

ShelbyRent is gespecialiseerd in productie
en verhuur van regenbeschermingsproducten voor lichtapparatuur en aanverwante
artikelen. Met meer dan 2.000 rainprotection
producten in de verhuur is ShelbyRent is
Europa’s grootste ‘dry hire’ verhuurder op
het gebied van regenbescherming. Het is
gebleken dat deze units qua vormgeving en
doeltreffendheid de perfecte oplossing zijn
voor het outdoor-gebeuren. Het assortiment
bestaat uit voornamelijk hangende regenkappen en opblaasbare dome’s voor movingheads, beamers etc. Uiteraard zijn specials
op aanvraag bespreekbaar en leverbaar. Alle
producten zijn ontworpen en bedacht in
samenspraak met mensen en wensen uit het
de praktijk. Ook op het gebied van transport
van de materialen zorgt ShelbyRent voor
gemakkelijk inzetbare Dolly’s. Op de stand
presenteert ShelbyRent een aantal nieuwe
productenzoals een Mini-dome en Atomic
Roof.

Van Gerriets toont LevTec de nieuwste
railsystemen, zowel handmatig als motor
aangedreven en zowel geschikt voor doeken
als decors. Verder worden de nieuwste precisie stage swivel wielen van CAST getoond,
net als het Load Measuring System van Ron
StageMaster, geschikt voor het real time
meten en bewaken van lasten in bijvoorbeeld een kapconstructie van een beurshal
of tentconstructies. Een parel op de stand is
de HCWA TwinMaster trekkenlier van ASM
Steuerungstechnik, met een inbouwbreedte
vanaf 198 mm de smalste ter wereld. Naast
de HCWA ook de nieuwste heavy duty
TrackPoint750 punttrek hangend aan een
CARGO rail. Ook die valt binnen de 200 mm
bouwbreedte. En als buitenbeentje, maar
waarop alles samen kan komen, het eerste
online deelplatform voor theaters en gezelschappen, GearHub.nl. Nu nog in demover-

LEVTEC

LevTec heeft theatertechniek als zwaartepunt gekozen voor de presentatie op CUE
2016.
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sie, maar vanaf het tweede kwartaal van
2016 definitief online!
ROLIGHT

Met het ruime productenaanbod kan
Rolight aan iedere belichtingswens voldoen.
Ook kunnen bezoekers zich uitgebreid laten
adviseren door de projectafdeling, die graag
meedenkt op zoek naar een totaaloplossing. Kennisdeling is een punt waar Rolight
veel waarde aan hecht. Daarom organiseert
het bedrijf gedurende CUE2016 de nodige
productpresentaties en enkele workshops.
De workshops zullen voornamelijk op lichtsturing gericht zijn. Wilt u (bij)leren over
de grandMA2 of de MA dot2? Schrijf u dan
in. Op de stand zal de scherpe projectie van
Christie u ‘in het oog schieten’. Daarnaast
is het modulaire Admiral Freedom systeem
prominent aanwezig. Met gepaste trots
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presenteert Roland ook de (bewegende)
armaturen van PR Lighting. De lichtstuurtafel (dot2) én de intercomoplossing (GreenGo
wireless) van dit moment mogen uiteraard
ook niet ontbreken.
SOUND AND LIGHT IMPORT

Sound and Light presenteert op CUE diverse
Adamson producten: de nieuwe mid-size
S10 dubbel 10” line array en de bijbehorende
S119 enkel 19” frontloaded baskast wordt
hier in diverse configuraties getoond. Ook
is het mogelijk om het unieke riggingsysteem van Adamson te zien. Het welbekende
Adamson E12 line array en de E219 frontloaded subkast worden getoond. Daarnaast
staan ook de installatiekastjes van Adamson,
de Point serie en de Concentric serie op de
stand uitgestald. Ook de diverse floormonitors zoals de M12, de M15 en de M212 staan
present. Om dit alles optimaal te gebruiken
is er ook een presentatie van de nieuwe
Adamson software Blueprint. Sound and
Light Import is tevens importeur van Heil
microfoons, Atventix luidsprekerboxen en
Queled ledverlichting armaturen.
SHOWTEX

Wie op zoek is naar vlamwerende podiumdoeken en ophangsystemen voor theaters en
evenementen is bij ShowTex aan het juiste
adres. Breng tijdens CUE 2016 een bezoekje
aan de stand en kom er alles te weten over
de meest innovatieve gordijnstoffen, theatertextiel, railsystemen en podiumtechnieken. Ontdek de laatste nieuwe producten of
kom langs voor gespecialiseerd advies en
inspiratie bij de realisatie van al je creatieve
ideeën. Naar goede gewoonte kijkt ShowTex
er naar uit de bezoekers van CUE te verrassen met een gloednieuw beursconcept!
Maak daarom kennis met het revolutionaire
AV Drop systeem, waarmee je in een handomdraai tijdelijke wanden tot wel zes meter
hoog kan bouwen. AV Drop is modulair,
volledig plug-and-play en de mogelijkheden
zijn eindeloos. Je kiest zelf je wandbekleding en ook projectieschermen voor zowel
front- als retroprojectie kunnen moeiteloos
geïntegreerd worden. Dé ideale oplossing
dus voor al je conferenties, presentaties,
beurzen, modeshows en veel meer.
OAKSOFT

OakSoft laat een preview zien van een
nieuwe oplossing die medio 2016 op de
markt zal komen onder de naam RentBuddy.
Bij vele leveranciers wordt u langzaam met
zachte hand naar een online verhuursoft-

ware oplossing gedirigeerd. Bij OakSoft
kunt u zeker de komende jaren nog zelf
kiezen. Het bedrijf biedt namelijk maar liefst
drie oplossingen: OakTree Rent, OakTree
In the Cloud en RentBuddy. OakTree Rent
is speciaal ontwikkeld voor Windows
die draait op uw eigen lokale server. Het
is de inmiddels bij vele verhuurbedrijven bekende ERP totaaloplossing voor de
verhuurbranche. Daarnaast is OakSoft
afgelopen jaren op de markt gekomen met
OakTree In the Cloud. Nog altijd draait u
de Windows client-software op uw eigen
PC, maar uw database staat in één van onze
beveiligde cloudservers. Met het installeren
van een eenvoudige runtime OakTree Rent
client zijn uw gegevens overal ter beschikking. En in 2016 is er dan nu de integratie
met RentBuddy. De nieuwste generatie verhuursoftware is volledig webbased en draait
op elk platform, op elk device. Of het nu een
laptop, uw telefoon, tablet of computer is
onder Windows of Apple, RentBuddy zorgt
er voor dat de bewezen OakTree Rent software nu ook volledig webbased beschikbaar
is. RentBuddy is er al vanaf € 75 euro per
maand per gebruiker en draait als oplossing
op uw reeds bestaande OakTree Rent software. Conversies of migraties zijn dus niet
nodig. Sterker nog, ze kunnen zelfs naast
elkaar gebruikt worden. Daarmee heeft u
nog meer mogelijkheden en kiest u voor de
oplossing die bij u past. Bovendien bent u er
op deze manier van verzekerd dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van RentBuddy
gelijk is aan de gegevens in OakTree Rent.
Ze draaien immers op dezelfde motor. Op
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CUE kunnen klanten kennismaken met
een eerste preview van RentBuddy 1.0, die
vanaf medio 2016 beschikbaar zal zijn voor
bestaande en nieuwe gebruikers. OakTree
Rent zal de komende jaren nog volledig
ondersteund worden en RentBuddy zal
steeds meer functionaliteiten van haar grote
broer gaan overnemen en meer. Het zal voor
steeds meer verhuurders de meest aantrekkelijke oplossing worden, maar de komende
jaren kunt u nog kiezen welke verhuuroplossing het beste bij u past. Offline, Online
in de Cloud of volledig Webbased.
CONTROLLUX

Controllux slaat op CUE een brug tussen
heden en verleden. Nieuwe revolutionaire
producten en oude producten zullen zij aan
zij komen te staan. De stand zal een waar
museum worden voor liefhebbers van licht.
Uiteraard is er ook de mogelijkheid om de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van licht te zien op de ‘shoot-out lane’, waar
demonstraties gegeven worden van een
aantal zeer gerenommeerde merken die u
bij Controllux aantreft onder één dak. De
activiteiten van Controlllux zijn verdeeld
in zes pijlers: theater , tv – film, entertainment, architectural, rigging en consumables. Iedere pijler steunt op een eigen pakket
van A-merken en dedicated medewerkers
waardoor Controllux in staat is alle behoeftes op de juiste manier in te vullen. Het
Controllux team zal aanwezig zijn om u te
woord te staan en uw vragen te beantwoorden, uiteraard onder het genot van een hapje
en drankje.
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AMPTEC

Amptec zal aanwezig zijn met Avid, DPA
microphones, Sony Wireless, 10EaZy, RME
en Dan Dugan. Per 1 januari 2016 is Amptec
niet alleen importeur van Sony Wireless in
België, maar ook in Nederland. Middelpunt
is natuurlijk de zeer uitgebreide DWX-serie
waarmee Sony in de top van de markt zit,
maar ook de goedkopere DWZ-serie komt
natuurlijk aan bod. Wat DPA betreft is er
de nieuwe Slim 4060/4061, een miniatuurmic die door handige accessoires vrijwel
onzichtbaar te plaatsen is. De d:vote serie is
uitgebreid met diverse klemmen en heavy
duty kabels. Ook de d:facto, die steeds meer
te zien is op de diverse podia, zal natuurlijk
aanwezig zijn. Sinds de invoering van het
Convenant Gehoorschade is beheersing van
geluidsniveaus steeds belangrijker. 10EaZy
biedt hiertoe goede controlemogelijkheden
en heeft een draagbare oplossing waarmee
momenteel ook een aanbieding loopt. Van
Avid laat Amptec de nieuwste aanwinst
zien, namelijk de S6L. Deze nieuwe grote
Avid-mengtafel is de volgende stap in live
mixen. Met zijn krachtige intel processor
gedreven engine kan hij zeer hoge bus- en
channelcount halen. De gebruikelijke intuïtieve VENUE interface is meer gestroomlijnd, maar nog altijd duidelijk herkenbaar.
En hij klinkt natuurlijk fantastisch!

XLR

XLR toont als officieel distribiteur van
merken als L-Acoustics, AVID, Genelec,
Allen&Heath, Ecler, Yamaha, Sennheiser,
Shure en Fostex producten uit het hele
spectrum van system integration, van kleine
zalen tot theaters en concertlocaties. De
grote systemen kunnen uiteraard het best
beluisterd worden in de betreffende venues.
De beursvloer is daarvoor dus wat minder
geschikt, maar XLR zal indien nodig met
alle liefde demonstraties verzorgen op de
relevante locaties. Uiteraard is een team
van XLR aanwezig om bezoekers van alle
informatie over alle vertegenwoordigende
merken te voorzien.
OSRAM

Op de OSRAM stand vind je de laatste
ontwikkelingen op het gebied van lichtbronnen voor effect-, podium-, studio- en
architectuurverlichting. Door de nauwe
samenwerking met fabrikanten van verlichtingstoestellen zijn de OSRAM lampen
geoptimaliseerd voor hun toepassingen. De
Sirius familie is uitgebreid met twee nieuwe
leden: Sirius HRI 440W en Sirius HRI 140W
RO. Samen met deze twee laatste modellen
zijn deze sterke halogeen metaaldamplampen ook beschikbaar als Sirius 132W, 190W+,
230W, 280W, 330W, 330W XL en 330W X8.
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Dankzij het compacte lichtgewicht ontwerp
kunnen de lampen worden toegepast in
moving heads. De zeer korte lichtboog van
de lampen biedt een hoge lichtsterkte en een
constante lichtbundel gedurende
de gehele levensduur. De Sirius HRI’s
kunnen geleverd worden als een compleet
systeem, inclusief elektronisch voorschakelapparaat. Ook toont Osram de Lok-it! HTI
lampen, die er zijn van 300W tot 1.700W.
Dankzij de ‘plug and play’ lampvoet kunnen de lampen snel en zeer precies worden
uitgewisseld, zonder dat daar gereedschap
voor nodig is. Om deze reden wordt dit type
zeer graag toegepast in podium-, effect- en
studiobelichting. Door een speciaal toegepast en ingebouwd filter wordt, de anders zo
veel voorkomende groenkleur van metaaldamplampen, gereduceerd waardoor ze
een homogene belichting leveren. Met een
kleurweergave-index (CRI) boven 90 is de
lichtkwaliteit zeer natuurlijk. Ook aanwezig
zijn de HMI lampen, de ideale lichtbronnen voor filmopnames en evenementen. Het
UV-stop systeem UVS reduceert de UV-B
en UV-C straling met 99%, zonder verlies
aan licht of kleurweergave. De lichtkleur
komt nagenoeg overeen met natuurlijk
daglicht. De HMI UVS lampen zijn dimbaar,
hebben een kleurtemperatuur van 6.000
Kelvin, een kleurweergave-index van meer
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dan 90 en een rendement van meer dan
100 lumen per watt. Het assortiment HMI
UVS lampen strekt zich van 200 tot 1.800
watt voor verschillende toepassingen in
film-, TV- en studioproducties. HMI Event
Plus is een speciaal ontwikkelde HMI-lamp
voor bijvoorbeeld autoshows en beurzen.
Evenementen waar branding, presentatie en
natuurlijke kleurweergave van groot belang
zijn. Het licht is homogeen, heeft weinig
flikkering en beperkte fluctuaties in kleur en
helderheid. HMI Event Plus biedt een daglichtkleur gedurende de gehele levensduur.
INTERSTATE AUDIO BV

Voor Interstate Audio is CUE niets minder
dan een feestje en daar toont het bedrijf
graag haar nieuwste pareltjes. Nieuw zijn
bijvoorbeeld de Newhank Powermate
compacte 1HE background Mixer met FM
Radio, Bluetooth en ingebouwde 2x 50 watt
versterker en enkele nieuwe Shinybow AV
switchers scalers. Bovendien wordt hard
gewerkt aan de introductie van een nieuwe
lijn Prodjuser Flight Cases; ROADIE SERIES,
geschikt voor de pro AV verhuurmarkt
en waarvan er alvast een paar getoond
kunnen worden. Deze cases onderscheiden zich door het gebruik van veel betere
kwaliteit plaatmateriaal zoals Fins berken
en Duitse spetter-laktechnieken van BASF.
De meeste innovatie komt natuurlijk weer
van Xilica Audio Design, want daar zitten
de knappe koppen. Vooral op Audio DSP
en DANTE networked audio gebied is er
veel te doen by XIlica. Zo toont Interstate

Audio de nieuwe DANTE RIO 2x2 en
4x4 Input Output interfaces, inbouw- en
opbouwvarianten, POE gevoed. Een heuse
primeur voor deze CUE is de introductie
van gloednieuwe Universal Multi Platform
Control Software; Solaro Console. Deze
nieuwe Software is niet alleen geschikt voor
de Xilica RIO I/O ’s en de Uno en Neutrino
series processoren, maar zowel third Party
DANTE Configuration en third Party Device
Control is ook mogelijk. Er is nu al support
voor Ashley Audio Inc., Attero Tech, Audio
Technica, Lectrosonics Inc,Stewart Audio
en RDL, maar ook is er een RS-232 naar netwerk interface verkrijgbaar en kan Interstat
Audio als voorbeeld laten zien hoe je nu de
Newhank BDP-432RS Blu Ray speler d.m.v.
een zelfgemaakte template via een Android/
IOS APP Windows PC of met een Mac kunt
bedienen. Kortom, hartstikke leuke super
LEGO voor creatieve techneuten die met één
‘softwaretje’ alles kunnen doen!
AUDIO ELECTRONICS MATTIJSEN

Veel nieuws op de stand van AEM, bijvoorbeeld op het gebied van SSL. De high-end
mengtafels van het Britse Solid State Logic
kijken terug op een bijzonder succesvolle
periode sinds de introductie op de voorgaande CUE, met enthousiaste gebruikers
en vooruitstrevende verhuurbedrijven die
de tafel in hun operatie hebben opgenomen. Tijdens CUE presenteren productspecialisten van AEM en SSL ondermeer
de compactere L300 tafel, de nieuwe
DANTE interfaces en SSL DANTE-Bridge,
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Multi-User operation en Remote Tablet
Control, alsook een demonstratie van de
vele nieuwe features in de nieuwe V3 software.
Centraal op de AEM stand staat het nieuwe
Meyer Sound LEOPARD medium-compact
Array en de 900-LFC self-powered sub,
waarvan er in slechts enkele maanden
tijd direct meer dan honderd werden
besteld. LEOPARD is de jongste telg binnen de succesvolle Meyer LEO familie en
biedt een ongeëvenaard lage vervorming,
lineariteit, en egaliteit binnen het hele dekkingsgebied door een bijzondere combinatie
van de nieuwste driver- en versterkertechnologie. Ook aanwezig is de Meyer
Sound CAL, de innovatieve Column Array
luidsprekers welke een bijzonder hoogwaardige oplossing vormen in akoestisch
uitdagende omstandigheden als concertzalen, musea, grote conferentieruimten etc.
Meyer CAL werd in NL onder meer gekozen door het Koninklijk Concertgebouw,
Nationaal Militair Museum en ACS. Verder
speciale aandacht voor de innoverende
draadloze producten van hoogfrequentspecialist Wisycom! Heel bijzonder is de
MFL RF-over-Fiber link, een systeem waarmee antenne’s voor draadloze microfoons,
IEM’s en intercoms op desnoods honderden
meters afstand kunnen worden geplaatst.
Door hoogwaardige verplaatsbare filters en
geoptimaliseerde lasers ontstaat een uitermate flexibel en robuust antenne-systeem,
dat inmiddels zijn weg heeft gevonden naar
de F1-circuits wereldwijd, Wimbledon, TV
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programma’s als Utopia, en grote (stadion)
events. Daarnaast introduceert Wisycom de
nieuwe MPR30-IEM, een top-In Ear Monitor
systeem voor de meest veeleisende artiesten
en verhuurbedrijven.
AMPCO FLASHLIGHT

Uiteraard heeft ook de Ampco Flashlight
Group veel nieuws te tonen op CUE. Zo
introduceert Martin Audio engineering
innovatie met de compleet nieuwe CCD
series luidsprekers voor inbouwtoepassingen - speciaal gecurvde behuizingen
met unieke Coaxial Differential Dispersion
technology waarmee hoogwaardige performance, klankgetrouwheid en consistente
spreiding geïntegreerd is voor gebruik in
omgevingen die het ultieme eisen in cutting
edge technologie en een stijlvolle behuizing vragen. Ook het MeTrao Meetsysteem
wordt getoond. Het is ontworpen door en
voor Live Sound technici, gebaseerd op
ervaringen van popzalen tot grote festivals
met meerdere podia. MeTrao meetstations
registreren geluidsniveaus, hebben sensorinputs voor o.a. weerstations en trillingsmeters, geven die gegevens weer op een
beeldscherm aan de geluidstechnici achter
de mengtafel, aan de stage-manager, de
technisch producent, de bewaking en kunnen de gemeten gegevens ook in een rapport
naar overheden en milieudiensten aanleveren. Verder is er nieuws te zien van Allen &
Heath en wordt bijvoorbeeld het CyberHoist

II Motion control systeem getoond, de opvolger van het zeer succesvolle CyberHoist 3D
Motion Control systeem. CyberHoist II heeft
nu een geavanceerde computergestuurde
desk met meerdere touch screens gekregen, met software die het programmeren
en afspelen van complexe bewegingen nog
simpeler maakt dan het al was. Het systeem
voldoet alle SIL3 eisen. Elke takel (met
geïntegreerde drive, processor, lastmeting
en positiemeting) werkt op alle bekende
3-fasen voedingssystemen ter wereld en
heeft nu meerdere netwerkaansluitingen
zodat een takel ook zonder ethernet bedient
kan worden om makkelijker een dergelijk
netwerkgestuurd systeem op te bouwen.
HIGHLITE INTERNATIONAL

Highlite International toont onder andere het
Infinity Sunpanel, een LED blinder paneel
met 150x 3W Osram Oslon LED’s in een
matrixpatroon van 10x15 met een pixelafstand van 80mm. De 25,5mm narrow lenzen
in combinatie met 2400° 3W LEDs creëren
een wand van krachtige smalle lichtbundels. Hiermee kunnen diepte effecten en
duidelijke animaties worden gecreëerd. Elke
LED wordt door een hoogwaardige driver
aangestuurd. Deze zorgen voor een perfecte
staploze dimmer curve van nul tot 100%. Ook
te zien zijn de Infinity iM-2515 en Infinity
iB-715. De Infinity iM-2515 biedt onbeperkte
vrijheid met zijn continue rotatie op zowel
pan- als tiltbeweging. Deze 5x5 matrix is

volledig pixel-bestuurbaar voor maximale
creativiteit en controle. Het biedt een enorme
lichtopbrengst vanwege de Osram O-star
RGBW LED’s in combinatie met het nieuw
ontwikkelde hoogwaardige optische systeem
met een stralingshoek van slechts 4,5 graad.
De motoren met hoge koppel zorgen voor
zeer snelle bewegingen en onbeperkte
bewegingsvrijheid. De Infinity iB-715 biedt
onbeperkte vrijheid met zijn continue rotatie
op zowel pan- als tiltbeweging. Het biedt een
enorme lichtopbrengst vanwege de Osram
O-star RGBW LED’s in combinatie met het
nieuw ontwikkelde hoogwaardige optische
systeem met een stralingshoek van slechts 4,5
graad, net als bij de iM-2515. De LED’s kunnen individueel worden bestuurd voor creatieve en dramatische effecten in elke zaal.
NICLEN

Ook NicLen, dry hire partner op het
gebied van licht en rigging, is aanwezig
op CUE2016. Nieuw in de verhuur daar is
onder andere de nieuwe generatie theaterliften van Alp. Andere interessante punten
bij NicLen: de grote oefen- cq. prepgelegenheid die bij het bedrijf voor handen is en
het feit dat het logistiek gezien zeer centraal
gevestigd is. Houd de nieuwsbrief in de
gaten voor nieuwe producten in de verhuur
of ontwikkeling van NicLen.
Alle informatie en het hele programma van
de beurs vind je op www.cue2016.nl.
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