Special effects bij:

Kensington in
Ziggo Dome
Op woensdag 25 en donderdag 26 november stond de Utrechtse band Kensington
in een uitverkocht Ziggo Dome. Unlimited FX heeft als huisleverancier van de band
voor beide shows alle special effects verzorgd. Dat was de moeite, want het ging
hierbij om meer dan tweehonderd effecten per show!
FOTOGRAFIE BERT HEEMSKERK
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U bent opzoek naar technici voor uw project?
wij leveren:
- Lichttechnici - Video-led technici geluidtechnici - Projectleiders - riggers
- crewchiefs - Stagemanagers
- Vrachtwagenchauffeurs - stagehands - sitecrew
- magazijnmedewerkers - heftruckchauffeurs

9:00 tot 18:00
0031 (0) 55 534 110
info@qc-eventgroup.nl

24/7
0031 (0) 6 26 26 45 85
www.qc-eventgroup.nl

S H OW& E V E N T S PRO D U C T I E

wow-effect te beginnen. Verder werd er
in de eerste paar nummers onder andere
gewerkt met CO2 jets en confetti effecten. Zo
stonden er twaalf CO2 flessen klaar om de
CO2 jets te vullen. Ook was er niet bezuinigd op de hoeveelheid zilveren confetti die
halverwege de show als een deken over het
publiek neerdaalde.
Het tweede gedeelte van de show kenmerkte
zich door het gebruik van onder andere
stage flames en streamers. De pyro finale
aan het eind van de show, waarbij tegelijkertijd vanaf het podium en het dak werd
geschoten, zorgde ervoor dat de show naar
een nog hoger niveau getild werd.

D

e voorbereidingen begonnen voor
Unlimited FX al enkele dagen voor
de show. Variërend van het klaarzetten van de juiste apparatuur en het vullen van de flightcases met de benodigde
materialen, tot het doornemen van het programma voor beide avonden. Ook het aanvragen van de betreffende toestemmingen
en vergunningen hoorde daarbij.
Voorbereidingen op locatie

Het werk op locatie begon een dag van tevoren, toen alle spullen de Ziggo Dome ingeladen konden worden. Op de ochtend van
de eerste show was het Unlimited FX team
meteen druk met diverse voorbereidende
werkzaamheden. Terwijl iemand in het dak
bezig was om de pyro te bevestigen, was een
collega beneden bezig met het klaarzetten
van alle materialen en het instellen hiervan.
Weer iemand anders was tegelijkertijd druk
met het vullen van de confetti buizen.
Veiligheid voorop

Alle betrokken partijen waren het erover
eens dat veiligheid tijdens de show te allen
tijde voorop moet staan. Met name binnen
het werkveld waar Unlimited FX zich in
begeeft is dit erg belangrijk, aangezien er
onder andere met stage flames en pyrotechnische effecten wordt gewerkt. Ook de
Ziggo Dome nam het aspect veiligheid zeer
serieus. Aan het begin van de show werd

er in de zaal omgeroepen dat er pyrotechnische effecten en special effects gebruikt
zouden gaan worden tijdens de show. Dit
was mede zodat eventuele schrikmomenten
(met oog op de huidige situatie in de wereld)
konden worden voorkomen. Aanwezige
video- en fotografen ontvingen van tevoren

“Het aantal gebruikte
effecten komt neer op
een totaal van meer
dan tweehonderd 		
per show.”

duidelijke instructies van de Unlimited
FX crew met betrekking tot de effecten die
aan het voorkant van het podium bevestigd waren. Vooral bij de confetti shots en
stage flames moesten ze op gepaste afstand
blijven.

Het aantal gebruikte effecten komt neer op
een totaal van meer dan tweehonderd per
show. Alleen in de opening werden er al
veertig effecten gebruikt. Voor de pyrotechnische effecten werd er vanaf het dak vanuit
twaalf posities geschoten, vanaf het podium
op tien posities. Er is gebruik gemaakt van
acht stadium shots om confetti en streamers
mee af te schieten. Daarnaast zijn er onder
meer CO2 jets, electric blowers en stage
flames gebruikt. In het plafond zijn airbursts
ingezet.
Timing

Het afvuren van de effecten op het juiste
moment vraagt om enige kennis en timing.
Het is belangrijk dat de effecten op exact de
juiste tijd worden afgevuurd, om de show
optimaal te ondersteunen. Er wordt onder
andere met een tijdcode gewerkt, maar
daarnaast moet er op het moment voordat
er afgevuurd gaat worden goed geluisterd
worden naar de muziek.

Unlimited FX
Unlimited FX in een technisch
facilitair bureau dat, naast de
standaard special effects zoals
Pyrotechniek, Co2, confetti/streamers en projectie op waterschermen, gespecialiseerd is in maat-

Diversiteit aan effecten

Unlimited FX heeft verschillende effecten
ingezet om een optimale beleving voor
de Kensington fans te garanderen. Voor
de openingsshow is er voor gekozen om
meteen te starten met een aantal pyrotechnische effecten, om de show met een
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werk effecten. Met een portfolio
van klanten zoals Talpa, Tiësto,
PSV, Jochem Myjer en Kensington
begeeft het bedrijf zich in zeer uiteenlopende segmenten.
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