Video
Video is een techniek om bewegende beelden als
een elektronisch signaal weer te geven.
Steeds vaker wordt video in de event- en entertainmentmarkt toegepast. Dat het zich bij uitstek leent om met
uw boodschap de doelgroep te bereiken is hiervan
een belangrijke reden. Met bewegende beelden is de
aantrekkingskracht groot en zijn de mogelijkheden legio
om ‘een verhaal over te brengen’.
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Videoprojectie
Middels een projector beelden vertonen op een scherm
is al lang geen bijzonderheid meer.
Wel zijn er vele ontwikkelingen die middels deze techniek
een moderne uitvoering mogelijk maken.
Zo kan er met hoge resolutie geprojecteerd worden,
wat een scherp beeld met hoge contrasten geeft.
Waar in het begin een beeldformaat van 4:3 standaard
was, is tegenwoordig 16:9 een gangbare beeldverhouding.
Er wordt ook vaak gewerkt met ‘custom made’
widescreens met meerdere projectoren, waarbij de
beeldverhouding niet meer van belang is. Ook het
projecteren op niet-vlakke oppervlakten (een gebogenof bolvormig projectievlak bijvoorbeeld) behoort tot de
mogelijkheden.
LCD-schermen
In situaties waar projectie niet mogelijk is, of een kleiner
scherm de voorkeur heeft, kunnen we met LCD-schermen
voor een haarscherpe HD-videoweergave zorgen. Alle
schermen zijn compleet met een SmartMetals statief
in flightcase verpakt, wat resulteert in een strakke en
verzorgde uitstraling.
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Videoprocessing
Bij video wordt het eindresultaat niet alleen bepaald door
de output maar voor een groot deel ook door de input.
Met onze ervaring weten we wat er nodig is om een mooi
plaatje te maken. Belangrijk is dat de content voldoet
aan de specificaties voor de presentatie. Hierbij kunnen
wij u ondersteunen, of de content creatie volledig voor
u verzorgen. Tevens kunnen we (live) cameraregistratie
verzorgen.
Voor de aansturing van de video wordt
veelal gebruik gemaakt van een
videomixer, zodat verschillende
beeldsignalen naadloos achter
elkaar gezet kunnen worden.
Hiermee kunnen ook aanpassingen
zoals het verschalen van beeldformaten of andere kleine
correcties worden gedaan.
Om complexere videobewerkingen te kunnen doen,
beschikken we over diverse mediaservers van Coolux
en MA. Deze systemen maken het
mogelijk om video te koppelen aan
licht en geluid, waarmee een
complete realtime showcontroloplossing wordt gecreëerd.
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Naast de koppelingen zijn ook functionaliteiten als
aansturing over meerdere projectoren en videomapping
in deze machines begrepen.
Videomapping is een techniek waarbij door middel van
projectie een oppervlak (bijvoorbeeld een gebouw) in
een bewegend beeld kan worden veranderd.
Specials
Om nog meer creatieve video-oplossingen te
kunnen bieden, hebben we de volgende specials:
- Digitale katheder: een desk met in de voorzijde
een LCD-scherm voor logo’s e.d., en een
touchscreen bovenop;
- Beamovers: videoprojectoren, gemonteerd in
een yoke (movinghead);
- Interactieve vloer: projectie op de vloer, met items
welke reageren op geregistreerde bewegingen;

- DJ-booth met projectie: een strakke, witte DJ-booth
met customized projectie in het front;
- Pixelstrips: LED-strips aangestuurd via Klingnet,
een creatief inzetbaar effect, balancerend tussen
video en licht;
- Projectietunnel: een tunnelconstructie die
bezoekers omringt met projectie. Zie ook het
separate informatieblad.
Meer informatie of aanvragen?
Voor meer informatie over video kunt u
contact met ons opnemen.
Met onze uitgebreide ervaring op de
theater-, beurs- en eventmarkt willen
we graag met u meedenken.
Naast video beschikken we over een
uitgebreid assortiment van techniek
en aankleding, waarmee we ook uw
evenement tot een geslaagde beleving
voor uw gasten weten te brengen.
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