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Special theaterdecor

Alternatieve	projectieschermen	
Wie	 projectie	 zegt,	 denkt	 automatische	

aan	 PVC	 projectieschermen.	 Maar	 naast	

deze	traditionele	schermen	vind	je	ook	een	

hele	 reeks	 alternatieve	 projectiedoeken.	 Zo	

wordt	als	maar	vaker	gebruik	gemaakt	van	

elastische	 stoffen,	 gaasdoeken	 en	 voiles	

voor	 front-	 en	 retroprojectie.	 Gaasdoeken	

zijn	 net	 als	 spiegelfolies	 erg	 handig	 om	

hologrammen	 mee	 te	 creëren,	 wat	 uiter-

aard	niet	kan	met	een	klassiek	PVC	projec-

tiescherm.	 Elastische	 stoffen	 vormen	 dan	

weer	de	perfecte	basis	voor	spectaculair	3D	

videomapping,	enzovoort.

Lasergesneden	materialen
Lasergesneden	materialen	geven	dan	weer	

extra	diepte,	textuur	en	karakter	aan	je	de-

cor.	 Creëer	 zwevende	 vormen	 door	 een	 la-

sergesneden	ontwerp	uit	een	verduisterend	

materiaal	 te	 bevestigen	 op	 een	 transpa-

rante	 voile.	 Combineer	 een	 lasergesneden	

stof	 met	 een	 geprinte	 backdrop	 of	 breng	

een	lasergesneden	ontwerp	aan	op	een	PVC	

projectiescherm	 voor	 unieke	 lichteffecten	

en	kleurrijke	cyclorama's.	Dankzij	de	meest	

recente	lasertechnologieën	ontwerp	je	met	

millimeterprecisie	unieke	podiumgordijnen	

op	maat.

AluShape,	het	toppunt	van	flexibiliteit
Een	 andere	 innovatie	 in	 driedimensionaal	

decorontwerp	 is	 AluShape.	 Ondanks	 zijn	

lichte	 gewicht	 is	 AluShape	 volledig	 op	

zichzelf	staand	en	in	eender	welke	vorm	te	

brengen	 dankzij	 zijn	 flexibele,	 aluminium	

kern.	Met	AluShape	creëer	je	zonder	moeite	

indrukwekkende	en	levensechte	rotsforma-

ties.	Door	de	stof	vervolgens	te	combineren	

met	 projectie	 ontstaan	 dan	 weer	 verbluf-

fende	3D	effecten.	AluShape	doet	eveneens	

dienst	 als	 creatieve	 verduisteringsstof	 en	

Kracht	van	de	verbeelding	komt	tot	leven	met	ShowTex
ShowTex heeft letterlijk en figuurlijk bijna al-

les in huis om de creatieve visie van theater- 

en eventprofessionals waar te maken. 

Van	 half-transparante	 spiegelfolie	 voor	

unieke	 verdwijn-	 en	 verschijneffecten	 tot	

lasergesneden	 of	 geprinte	 backdrops	 en		

uiterst	 gepersonaliseerde	 ontwerpen	 in	

vlamwerend	textiel.	De	mogelijkheden	zijn	

eindeloos,	 de	 kracht	 van	 de	 verbeelding	 is	

troef.	Een	overzicht.

GiantMirror
GiantMirror	 is	 een	 (semi-)transparante	

spiegelfolie	 die	 vaak	 in	 theatervoorstellin-

gen	gebruikt	wordt	voor	reflecties	of	holo-

grafische	effecten.	Deze	veelzijdige	spiegels	

zijn	 verbazend	 licht	 en	 worden	 op	 maat	

gemaakt	 met	 vrijwel	 onzichtbare	 naden.	

Tussen	het	toneel	en	het	publiek	wordt	een	

(half-)transparante	spiegel	geplaatst,	al	dan	

niet	in	een	hoek	van	45°.	Voor	of	achter	de	

spiegel	 bevinden	 zich	 acteurs	 of	 objecten	

die	 afhankelijk	 van	 de	 belichting	 reflecte-

ren	 of	 (on)zichtbaar	 zijn.	 Door	 vervolgens	

te	spelen	met	het	licht	kan	men	deze	drie-

dimensionale	 figuren	 laten	 verschijnen	 en	

verdwijnen,	 een	 techniek	 die	 ook	 verwijst	

naar	 het	 eeuwenoude	 Pepper’s	 Ghost-ef-

fect.

kan	naar	wens	beschilderd	of	zelfs	bedrukt	

worden.

Textiel	in	beweging
Een	 statisch	 decorontwerp	 kan	 heel	 erg	

mooi	 zijn,	 natuurlijk,	 maar	 waarom	 zou	 je	

het	 daarbij	 laten?	 Ga	 nog	 een	 stapje	 ver-

der	 en	 breng	 je	 backdrop	 of	 decor	 in	 be-

weging	 met	 behulp	 van	 railsystemen	 en	

andere	 innovatieve	 podiumtechnologieën.	

Gordijnrails	 en	 bewegingssystemen	 kun-

nen	manueel,	met	motor	of	zelfs	via	DMX	

aangestuurd	worden,	zodat	zelfs	de	meest	

complexe	 decorontwerpen	 vanaf	 de	 licht-

tafel	kunnen	worden	bediend.

Al	meer	dan	30	jaar	brengt	ShowTex	textiel	

in	 beweging.	 Van	 theaters	 groot	 en	 klein	

tot	de	meest	uiteenlopende	evenementen,	

ShowTex	zorgt	wereldwijd	voor	de	produc-

tie	 en	 installatie	 van	 innovatieve	 vlamwe-

rende	podiumdoeken	en	ophangsystemen.	

Wil	je	meer	te	weten	komen	over	creatieve	

textieloplossingen?	 Neem	 dan	 gauw	 een	

kijkje	op	onze	website	en	laat	je	verder	in-

spireren.	U

www.showtex.com 

The Hong Kong Ballet - lasergesneden backdrop

DON QUIJOTE @ Thalia Theater - GiantMirror




