
De grenzen van licht, ruimte en geluid 
verleggen voor het Lightpool-festival in 
Blackpool
Panasonic-projectoren gebruikt voor projectiemapping in de 
Empress Ballroom tijdens de start van het Lightpool-festival 
2018 in Blackpool

Klant - QED Productions
Locatie - Empress Ballroom, Blackpool
Geleverde Producten - PT-RZ31K, PT-RZ21K
Uitdaging
Hoogwaardige projectiemapping bieden 
die ook rondom het complexe plafond 
van de Empress Ballroom met meerdere 
kroonluchters werkt

Oplossing
Installatie van 24 Panasonic-projectoren 
zorgde voor beperkte onderbrekingen, 
met ultieme betrouwbaarheid en hoge 
kwaliteit voor een echte blikvanger

Het is een puzzel van 24 
stukjes. Als er een stukje 
ontbrak, zou het hele digitale 
kunstwerk instorten en 
daarom moesten we maar 
gewoon vertrouwen op de 
Panasonic-projectoren

Paul Wigfield, Director of 
QED Productions

Visual Solutions

https://business.panasonic.nl/visual-system/node/97033
https://business.panasonic.nl/visual-system/node/93687
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De stad Blackpool staat bekend om zijn jaarlijkse verlichtingen en heeft een jarenlange 
ervaring met het experimenteren met licht. De straten die ooit werden omschreven als 
'kunstmatig' zonlicht en in 1879 door acht booglampen werden verlicht, blijven al jaren 
indruk maken op bezoekers dankzij de omvang en professionaliteit.

De afgelopen jaren zijn deze innovaties uitgegroeid tot het Lightpool-project, een extra 
vorm van entertainment tijdens de verlichtingen en een project dat de kunst- en 
entertainmentwereld wil samenbrengen. In 2018 was het hoogtepunt en de officiële start 
van het Lightpool-festival 2018 in Blackpool de combinatie van klassieke muziek en 
hypermoderne projectiemapping, in de uitverkochte uitvoering van 'Light Odyssey'.

Light Odyssey is geproduceerd door Alex Rinsler, Director van het Lightpool-festival en is 
een technische en creatieve samenwerking tussen QED Productions, het BBC 
Philharmonic Orchestra, de Guildhall School of Music and Drama en een ontzettend 
getalenteerd team van digitale kunstenaars, die bestond uit een show van 90 minuten met 
adembenemende geprojecteerde animaties en liveoptredens. Ook is de show in 360 
graden opgenomen door Philharmonic Lab, geregeld door by BBC Philharmonic om 
nieuwe manieren te ontdekken waarop het publiek kan genieten van orkestmuziek. 

Alex Rinsler werkte samen met QED Productions, de partner die werd gekozen om de 
creatieve ideeën tot leven te brengen in een complexe voor projectiemapping-uitdaging. 
Hiervoor moesten projectoren rondom meerdere kroonluchters worden opgesteld in een 
van de grootste balzalen van Europa.

"Dit was alleen mogelijk dankzij de allernieuwste producten 
van mediaserver- en laserprojectietechnologie met hoge 
helderheid."

"Toen Alex voor het eerst contact opnam met QED met het idee voor Light Odyssey, was 
het meteen duidelijk dat de omvang van de creatieve ambitie net zo groot was als de 
technische uitdagingen die daarbij kwamen kijken. Het was een mogelijkheid om de 
grenzen van projectiemapping te verleggen en om een unieke en zeer speciale 
entertainmentervaring te produceren. 

"De Empress Ballroom is een van de grootste balzalen in Europa. Bovendien is het ook 
een van de meest sierlijke balzalen. De prachtige kroonluchters konden niet worden 
weggehaald en waren bovendien in een onregelmatige indeling geplaatst. Het was dus een 
enorme uitdaging om een manier te vinden om op het plafond te projecteren zonder 
schaduwen en om een werkbare sjabloon te maken die voldoet aan de behoeften van alle 
animatoren", zegt QED Director, Paul Wigfield.

Ter voorbereiding op de uitvoering moest QED Productions volledig inzicht krijgen in de 
beschikbare ruimte voordat ze op zoek gingen naar projectoren die de veelzijdigheid boden 
om in de ruimte te kunnen worden gebruikt. 


