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AV SPECIAL

Waarom per onderdeel zoeken naar de juiste partner voor de organisatie van een 
evenement als je op één plek voor alles terecht kunt? VB-Audiovisuele services is een 
groeiend bedrijf dankzij de one-stop-shop-formule. “Wij bieden een totaaloplossing voor 
evenementen van elk formaat”, zegt eigenaar Nout van Bruggen.

Klanten ontzorgen 
met totaaloplossing

VB-Audiovisuele services stelt al-
les in het werk om een evenement 
tot een succes te maken. Daar is 

volgens Van Bruggen meer voor nodig dan 
het bieden van standaard AV-services. “Wij 
stemmen ons aanbod af op de beleving die 
de klant wil creëren voor bezoekers. We 
kunnen met 3D-software een passend ont-
werp maken waarin state of the art oplos-
singen voor licht en geluid zijn opgenomen, 
plus de inrichting en andere benodigd-
heden. Zo geven we vooraf invulling aan de 
gewenste beleving tijdens het evenement, 
dat we verzorgen met oog voor detail en 
passie voor techniek.”

Productie
Vaak wordt het complete ontwerp door 
VB-Audiovisuele services uitgevoerd, legt 
Van Bruggen uit. “Volledig ontzorgd wor-
den, dat willen veel evenementenorgani-
satoren. Wij bieden ze daarom de beste 
kwaliteit in audiovisuele techniek en nemen 
indien gewenst ook de productie op ons. 
Dan regelen wij zaken als het meubilair, de 
beveiliging, de catering en het contact met 

de locatie. Het maakt ons niet uit of het om 
een festival gaat, een publieksfeest of een 
corporate event; ons doel is ervoor te zor-
gen dat elk evenement een blijvende herin-
nering wordt voor de bezoekers.”

Partners
VB-Audiovisuele services zorgt op veel 
events voor high-end videoprojecties of 
led-walls, plus geavanceerde audio- en po-
diumfaciliteiten. De technische knowhow 
heeft Van Bruggen in huis, het materiaal 
levert hij in samenwerking met partners. 
“Het is een bewuste keuze om geen grote 
opslag te hebben. Wij werken met grote 
aan bieders die alles in huis hebben en met 
wie  we uitstekende prijsafspraken hebben. 
Zo kunnen we onze klant de beste service 
bieden met een perfect afgestemd aanbod 
tegen scherpe tarieven.”

Drones 
VB-Audiovisuele services heeft drones in 
huis, uitgerust met een HD- of 4K-camera. 
Daarmee kunnen bijvoorbeeld beelden 
worden gemaakt van het publiek en het po-

dium tijdens festivals. Van Bruggen: “Voor 
de bediening werken wij met gecertifi ceer-
de vliegers. De regelgeving voor vliegen 
met drones is heel strikt. Veel organisaties 
zijn daarom huiverig om er gebruik van te 
 maken, uit angst voor misstanden. Best 
jammer, want onze ervaringen met drones 
zijn geweldig. Je kunt er fi lmbeelden en 
foto’s mee maken vanuit verrassende in-
valshoeken. Tot nu toe hebben we er vooral 
indoor mee gewerkt op corporate events. 
Mijn hoop is dat het vertrouwen in  drones 
gaat toenemen zodat we ook tijdens 
 publieksevenementen in de buitenlucht 
mooie shots in opdracht kunnen draaien.”

Grote festivals
De drones vormen niet de enige groei-
kans die Van Bruggen wil benutten. “Veel 
perspectief zit in onze totaalservice. Daar 
worden vooral corporate afnemers en mid-
delgrote festivals heel blij van. Maar ook 
grote muziekfestivals hebben wij met onze 
kennis van licht en geluid veel te bieden, 
dus daar gaan we ons de komende jaren 
 nadrukkelijker op richten.” ◾

' Ons doel is ervoor 
te zorgen dat elk 
evenement een 
blijvende herinnering 
wordt'
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