
Professioneel, innoverend, creatief

Een lasershow is een spectaculair 
medium dat gebruik maakt van 
intense stralen licht met ongewoon 
heldere kleuren.  Het kan gebruikt 
worden voor de projectie van logo's 
en animaties op grote afstanden, 
maar waar het meest voor bekend 
is, vergeleken met andere projectie, 
is zijn mogelijkheid om 
'lichtvlakken' en tunnels gekleurd 
licht op te wekken die het publiek 
een onovertroffen 3D ervaring 
bieden.

Onze lasershows zijn  meer dan 
alleen maar de huur van een 
laserprojector en een computer.  
Onze ervaring en doorgedreven 
vakkennis laat ons toe onze 
laserprojectoren te combineren met 
videoprojectie, waterschermen en 
vuurwerk, om interactieve 
toepassingen uit te werken of om 
projectoren en spiegels in te 
bouwen in decors of speciale 
effecten. Zo ontstaat voor uw 
toeschouwers een onvergetelijke 
ervaring die zijn weerga niet kent.  

Multimedia evenementen 
Laser, licht, video, vuurwerk.  
Overdonderend spektakel.
Corporate events, Branding, 
Incentives, Teambuilding

Laserharp
Kraak de kluis
Sms projectie
Outdoor advertising

Geef uw evenement een kick 

Dito Lasershow
www.lasershow.be

Walderdonk 33
9185 Wachtebeke

Tel.: +32 477 906834
mail: info@lasershow.be
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Laser and more...

Advertising en 
branding
Zet uw logo in de kijker

Projectie op schermen, op 
water, op gebouwen.  Uw logo 
en bedrijfsslogan waar en 
wanneer u wil.  Klaar en 
duidelijk, klein of reusachtig.

Fun
Kraak de kluis

Creatieve multimedia in dienst 
van uw bedrijf.  
Produktvoorstelling, branding 
evenementen, 
bedrijfsevenementen, beurzen, 
YOU NAME IT, WE CAN DO IT ! 
Geen saaie Powerpoints meer, 

Thema shows
Op maat of uit onze catalogus

Wij maken spektakels op 
maat die uw verhaal naar voor 
brengen zoals u dat wil, met 
een uniek medium.

Interactief
Laserharp

Laat de laser spreken.

maar een wervelend spektakel 
dat een blijvende indruk nalaat.
Geen spectaculairder manier 
om uw product of bedrijf in de 
kijker te zetten dan een Dito 
lasershow.
Nu ook interactief met onze 
LASERHARP die uw 

Indoor en outdoor 
spektakels
Voor tientallen of 
tienduizenden toeschouwers

Een lekker bombastisch 
klank- en lichtspektakel dat 
zijn weerga niet kent als 
afsluiter van uw evenement of 
festiviteiten.  Als alternatief 
voor vuurwerk of in 
combinatie met vuurwerk.

bedrijfsslogans uitroept 
wanneer haar snaren van 
laserlicht onderbroken worden.  
Of gaat u liever artistiek ?
Il Maestro is een nieuw en 
unieke voorstelling waarbij  
klassieke piano gecombineerd 
wordt met meerdere lasers en 

Live performance
met uw artiesten of de onze

Geen mooiere manier om uw 
artiesten extra indruk te laten 
maken op het publiek.  
Onze ʻpodiumbeestenʼ 
veranderen de laserharp in 
een opzwepende techno-rap 
van uw slogans en ʻIl Maestroʼ  
brengt u met zijn piano en 
onze lasers in uiterste 
vervoering.

projecties.  Dit pianoconcert 
varieert moeiteloos van Mozart 
en Rachmaninov tot Queen en 
Mike Oldfield.  Onze lasers 
begeleiden niet alleen, maar 
doen ook interactief mee in de 
voorstelling. 

Laserprojectie op waterscherm


