Spinning LED Ballz
Podium Show met Choreografie

Deze show met vaste choreografie is perfect als openingsact of slotact maar kan ook worden ingezet als spectaculaire
onthulling of als overgangsmoment tussen diner en dessert.
Door de toevoeging van LED kostuums heeft het geheel
een spectaculair effect! Afhankelijk van het aantal artiesten
wordt gebruik gemaakt van LED waaiers en hoepels.
De act wordt uitgebreid met de LOGO LED. Dit zijn
programmeerbare LED staven die logo’s, tekst, afbeeldingen
en foto’s weergeven. Elke kleur-combinatie en elk lettertype
is mogelijk. De LOGO LED kan op maat worden geprogrammeerd voor uw opdracht. Per show passen er gemiddeld 5
teksten en 11 afbeeldingen in deze LOGO LED. Deze
teksten en afbeeldingen komen in een choreografie allemaal
1 x voorbij en in de freestyle shows 2 x per ronde.
Entertainment
Code:

Aantal Spelers:

LED-3805-012

1 Led Entertainer

LED-3806-012

2 Led Entertainers

LED-3807-012

3 Led Entertainers

LED-3808-012

4 Led Entertainers
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Details
Soort Act

Led Entertainment / Podium Show

Duur van de act

1x 5 min. of 1 x 7 min. of 1 x 9 min.

Werkruimte Podium

(meer info zie volgende pagina)

Werkruimte Hoogte

Minimaal 3,5 meter

Benodigdheden

Goede ondergrond zonder obstakels

Muziek

Muziekmix speciaal gemaakt voor deze
show (op iPod, CD of USB aangeleverd).

Licht

De act werkt het beste met zo min
mogelijk licht op de locatie. Er is dus
weinig extra licht nodig.

Programmering

Ongeveer maximaal 5 teksten en 11
afbeeldingen (afhankelijk van formaat
afbeeldingen)

Aanleveren Logo’s /
Teksten

Aanleveren Logo, Teksten of foto’s graag
in de beste kwaliteit (JPG, TIFF of BMP
file) minimaal 5 dagen voor de show.
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Technische Gegevens

Spinning LED Ballz

Podium Show met Choreografie

Technische Gegevens
Verlichting zaal en podium
Bij deze act draait het allemaal om licht waar de artiesten mee dansen. Daarmee maken zij patronen en
projecteren logo's en afbeeldingen in de lucht. Het is heel belangrijk dat het tijdens de Act zo donker mogelijk
is op het podium. Het gewenste effect qua verlichting is om het silhouet van de artiesten te zien zonder deze
te belichten van voren.
-

Een zwarte/donkere achtergrond werkt het beste voor de acts.
Wit licht en volgspots mogen niet aan zijn tijdens het optreden, ook niet in de zaal.
Een deep/congo blauw achtergrondspot op ca 5%-10% vermogen is ideaal voor het silhouet effect van de
artiest(en)..
Geen Rookmachines tijdens de show, tenzij anders overeengekomen met de artiesten
Mocht er een VJ aanwezig zijn die videobeelden projecteert op schermen achter ons, dan moet dit tijdens
de act uitgeschakeld zijn. Als er gekozen wordt om beelden te integreren met de LED show, dan
bespreken wij dat graag met de VJ -minimaal een week- voorafgaand aan de show.

Geluid
- De muziek voor de act wordt geleverd aan de geluidstechnicus op cd in mp3 en wave formaat. De muziek
dient op normale snelheid afgespeeld te worden (geen pitcher gebruiken) en gelijk op afgesproken volume
in te starten.
- De muziekinstallatie op locatie moet voorzien zijn van een professionele cd-speler en het geluid moet
toereikend zijn voor de grote van de zaal en het aantal bezoekers.
- Voor grotere zalen is minimaal 1 monitor op podium gewenst.
Bij aankomst op locatie bespreken de artiesten alles goed door met de crew voor licht en geluid.
Benodigde Ruimte:
Choreografie:
Solo Act: Minimaal 3×3 meter (b×d)
Duo Act: Minimaal 5×3 meter (b×d)
Trio Act: Minimaal 8×4 meter (b×d)
Kwartet Act: Minimaal 10×4 meter (b×d)
Het betreft vrije ruimte dus zonder obstakels, zoals een dj-boot, (theater-) gordijnen, staande speakers,
decoraties of ventilatoren.
De hoogte van podium tot plafond, of hangende decoratie, moet minimaal 3,5 meter zijn.
Aanleveren Logo LED
In de LED buizen kunnen maximaal 5 verschillende patronen (logo's, bedrijfsnaam of tekst) geprogrammeerd
worden.
Een logo ontvangen wij graag (minimaal 5 dagen voor de show ivm het programmeren) in hoge resolutie het
liefst in PSD, en anders in AI formaat (met lagen als dat van toepassing is).
Het mag ook als JPG, TIFF of BMP file. Voor op maat gemaakte programmering van bedrijfsnamen hebben
wij het lettertype nodig, waarmee deze gemaakt moet worden. Namen en/of teksten met meer dan 5 karakters
worden over meerdere afbeeldingen verdeeld, zodat het goed leesbaar blijft voor het publiek.
Als wij uw logo, foto of tekst hebben ontvangen (minimaal 5 dagen voor het optreden) wordt deze afwisselend
geprogrammeerd met passende (feestelijke) graphics.
Speciale wensen horen wij graag, deze kunnen eventueel meegenomen worden in de programmering.
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