
Emoticoncert®
Het Emoticoncert® is spectaculaire en veelzijdige productie gebruik makend van 3D 
emoticons. Deze holografische projecties interacteren live met musici en acteurs 
gedurende de voorstelling.

Voor wie?
Het Emoticoncert® is te gebruiken voor familieconcerten en educatieve voorstellingen 
en bevordert de interactie met het publiek. De emoticon is een herkenbare ‘buddy’ 
voor het jongere publiek en helpt hen de muzikale en emotionele reis beter te 
begrijpen gedurende de voorstelling.

Uw verhaal
Emoticoncert® is volledig programmeerbaar en in te zetten voor een grote 
variëteit aan producties. Tien verschillende emoties en even zoveel 
special effects zorgen voor enorme mogelijkheden om uw 
verhaallijnen te visualiseren. 
Er is ook een karaokemodus, waar de emoticon over de
tekst springt en de kinderen zo door uw liedjes heen 
begeleidt.

De OrkestOntdekker
In samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch
Orkest heeft Sonolux de voorstelling de ‘OrkestOntdekker’
ontwikkeld. Deze voorstelling (6+) gaat over de 
ontmoeting van professor Freek met een buitenaards 
wezen genaamd “Oo”. Samen gaan ze op zoek naar de 
emoties van muziek waarin natuurlijk van alles fout gaat.
Een leuke, leerzame en interactieve voorstelling.
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DE TECHNIEK
• EmoRconcert wordt geprojecteerd op een holografisch doek van 12x7 meter. Dit doek wordt 

onzichtbaar met de juiste belichRng waardoor alleen de projecRe zichtbaar is.
• De techniek vereist een projector van 20.000 ANSI lumen of meer.
• De emoRcon wordt aangestuurd door middel van een controler en speciaal door Sonolux

ontwikkelde soeware. Deze is door één persoon te besturen.
• Het holografisch doek vereist een juiste belichRng van orkest en podium. Sonolux kan u hierover 

adviseren. 

INBEGREPEN BIJ EMOTICONCERT
• Hologaasdoek van 12x7 meter
• BevesRgingsmaterialen
• Projector
• Computer, controller en soeware

NIET INBEGREPEN
• BelichRng, lichhechnicus
• Geluid, geluidstechnicus

http://www.sonolux.nl/

