
 

 

 

In dit document vind je alle (extra) mogelijkheden qua audio, licht en special effecten die Bibelot kan leveren. 
Alle vermelde prijzen zijn ex 21% BTW en op basis van beschikbaarheid. 
 
Vragen over en/of aanvragen van materialen kan bij de coördinator productie, mario@bibelot.net. 

SPECIAL EFFECTS 
Hieronder zijn de mogelijke special effects te zien die via Bibelot zijn in te huren. 
Via de YouTube links zijn voorbeelden te zien. 
 

Streamers 
Dit zijn buizen met daarin een gaspatroon. De buizen zijn gevuld met streamers (slierten serpentines)  
en worden afgevuurd door de gevulde gaspatronen.  
 
Prijs 2 afschietstations: €75,- 
Prijs 4 afschietstations: €125,- 
 
Naast het station om de buizen af te schieten heb je 
een lading nodig. 
 
Prijs per shot (1 lading), bij 2 stations: €15,- 
Prijs per shot (1 lading) bij 4 stations: €25,- 
Schoonmaakkosten streamers: €50,- * 
 
Reken voorbeeld:  
4 afschietstations + 4 shots = €125,- + (4 * €25,-) = € 225,- 
 
Link naar productvideo (streamers) 
 

CO2  
Het CO2 effect uit een CO2 kanon of Jet is koude vloeibare CO2 welke onder hoge druk uit de CO2 kanonnen 
wordt geblazen. 
 
Prijs 2 jets: €125,- 
Prijs 4 jets: €240,- 
 
Naast een jet heb je een vulling nodig. 
 
Prijs 30L tank: €50,- effectduur = 45 seconde** 
Prijs 50L tank: €60,- effectduur = 60 seconde** 
 
 
Reken voorbeeld:  
2 jets + 30L tank = €125,- + €50,- = €175,- 
 
Link naar Productvideo (CO2) 
 
 
* Schoonmaakkosten worden ook in rekening gebracht als je zelf streamers regelt 
** effectduur hoeft niet aanééngesloten te zijn. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QYnB9ZW5oRY
https://www.youtube.com/watch?v=S96O0brEyRM


 

 

 

Sparkulars 
De Sparkular creëert een mooie vuurwerkfontein die afgesteld kan worden tussen de 2 en 5 meter hoog. 
 
De ‘vlam’ die uit de fontein komt wordt ook wel een koudvuureffect genoemd en is  
niet gevaarlijk voor de artiesten op het podium. 
 
Prijs 2 sparkulars: €335,- 
Prijs 4 sparkulars: €650,- 
 
effectduur = 60 seconde* 
 
Link naar productvideo (Sparkular) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* effectduur hoeft niet aanééngesloten te zijn. 
 

 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=zmGDTaQNv7I


 

 

Lichten 
Al het licht dat vast in de zalen hangt is (gratis) te gebruiken. De zogenaamde ‘vloerset’, ofwel de lampen die  
door de huistechnici los ingehangen of neergezet moeten worden, dienen vooraf aangevraagd te worden. 
 
Op de volgende pagina’s vind je de mogelijkheden qua (extra) licht.  
 

Contest Rotor 7I (12 stuks) 
Deze RGB lamp is erg veelzijdig. De LEDbeam heeft een zeer hoge lichtopbrengst. 
De lamp kan in zijn geheel snel bewegen en roteren en per led kan er een aparte kleur ingesteld worden. 
 
Link naar productvideo (Rotor 7I) 
 
Wil je de Rotor 7I, Robe Spiiders of de  
Clay Paky Sharpy’s gebruiken?  
Dan kan dat op aanvraag. 
 
Het 1e item krijg je gratis. 
Voor het 2de item betaal je €50,- 
Wil je alle drie deze lampen gebruiken? Dan betaal je €75,- 

 

Robe Spiider (6 stuks) 
Deze RGB lamp kan je op meerdere manieren inzetten. Van snelle scherpe effecten, tot langzame mooie 
lichtprojecties, deze lamp kan het allemaal. 
 
Deze lamp is de nieuwste sensatie van het bekende merk Robe die als 1e lamp ter wereld het zogenaamde  
‘flower effect’ kan creëren.  
 
link naar product video (Robe Spiider) 
 
Wil je de Rotor 7I, Robe Spiiders of de  
Clay Paky Sharpy’s gebruiken?  
Dan kan dat op aanvraag. 
 
Het 1e item krijg je gratis. 
Voor het 2de item betaal je €50,- 
Wil je alle drie deze lampen gebruiken? Dan betaal je €75,- 

 

Clay Paky Sharpy (8 stuks) 
Deze RGB movinghead staat bekend om de scherpe en felle lichtstralen die uitgestuurd worden. 
Je ziet deze lampen vaak terug als tegenlicht bij dance events, maar ook bij bands. 
 
link naar productvideo (Clay Paky Sharpy) 
 
Wil je de Rotor 7I, Robe Spiiders of de  
Clay Paky Sharpy’s gebruiken?  
Dan kan dat op aanvraag. 
 
Het 1e item krijg je gratis. 
Voor het 2de item betaal je €50,- 
Wil je alle drie deze lampen gebruiken? Dan betaal je €75,- 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=35_RxVb2FAQ
https://www.youtube.com/watch?v=9tv_mDnXrbs
https://www.youtube.com/watch?v=Er_ZuIoCQGs


 

 

Showtec active Sunstrips (6 stuks) 
Deze balk heeft meerdere felle lampen ingebouwd. 
De lampen kunnen los van elkaar aan en uitgezet worden om zo een mooi (bewegend) patroon te creëren.  
 
Link naar productvideo (Sunstrips) 
 
Wil je Sunstrip gebruiken voor jouw event? 
Dat kan gratis, mits de lampen beschikbaar zijn. 

 

 

Robe Robin LED Wash 300 (6 stuks) 
Deze gemotoriseerde washlamp doet het goed op elke dance event. Van sfeer licht tot aan een snel 
stroboscoopeffect. Deze lamp kan het allemaal. 
 
Link naar productvideo (Robe 300) 
 
Wil je de Robe Robin Led Wash gebruiken voor jouw event? 
Dat kan gratis, mits de lampen beschikbaar zijn. 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kIY-BRI4nnA
https://www.youtube.com/watch?v=WarJ2sw-Ml8


 

 

VIDEO  
Til je event naar een hoger niveau door naast licht ook gebruik te maken van bewegende beelden.  
De videomogelijkheden binnen Bibelot vind je op deze pagina. 
 

Beamer + scherm 
Wil je gebruik maken van onze krachtige beamer(s) en een projectiescherm?? 
Dat kan tegen betaling. 
 
Prijs scherm + beamer: €100,- 
 
Heb je zelf geen afspeelmogelijkheden voor jouw content? 
Onze Mac Pro is zeer stabiel en kan alle vooraf aangeleverde content afspelen. 
 
Prijs gebruik MAC pro:  €25,- 
 

VJ 
Vaak zie je op dance events een korte bewegende animatie welke herhaalt wordt. 
Wil je net wat meer? Maak dan gebruik van één van onze VJ’s die met jouw of eigen content kan werken.  
 
Het inhuren van een VJ is op basis van beschikbaarheid. 
Kosten: €250 
 

Videomapping 
Videomapping is een projectietechniek die wordt gebruikt om op van diverse vormen, een weergaveoppervlak 
te maken voor videoprojectie. Je zit bij deze techniek niet vast aan de standaard afmetingen en de rechthoekige 
vorm van een projectiescherm. 
 
Deze techniek kan je gebruiken in combinatie met een VJ. Hiervoor maken wij gebruik van professionele VJ’s  
met ruime ervaring. 
 
link naar productvideo (VJ + videomapping) 
 
Prijs op aanvraag: (op basis van extra werkuren) 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=o57zaqMHjxc
https://www.youtube.com/watch?v=o57zaqMHjxc


 

 

Audio 
Bij Bibelot zit het gebruik van de geluidsinstallatie en de DJ-apparatuur in de zaalprijs inbegrepen. 
Wil je gebruik maken van draadloze microfoons? Dan dient daarvoor betaalt te worden. 
Een bekabelde microfoon is gratis te gebruiken. 
 

Draadloze microfoons 
Onze draadloze microfoons zijn van het type Shure UR4d 
 
Prijs ontvanger (nodig per 2 microfoons):  €75,- 
Prijs draadloze microfoon: €27,50 
 
Reken voorbeelden: 
2 draadloze microfoons =  €75 + (2*€27,5) = 130,- 

3 draadloze microfoons = (2*€75) + (3*€27,5) = €232,50 
 
 


