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Inspiratielaan 3 | 3833 AV Leusden

053 432 06 44
www.rolight.nl
info@rolight.nl
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OCHTENDPROGRAMMA
08:30
Binnenkomst | Productpresentaties
Bekijk de nieuwste producten van toonaangevende merken in de entertainmentindustrie, 
zoals MA Lighting, StageSmarts, zactrack, MDG en nog veel meer. 

De product specialisten van Rolight zullen hierbij aanwezig zijn om commerciële en 
technische vragen te beantwoorde. Onze projectafdeling zal aanwezig zijn tijdens de Rolight 
Tech Days.

09:30
MA Lighting & zactrack SMART workshop
Korte introductie en demonstratie van de grandMA3 stuurtafels, software en het plug and play 
volgsysteem van zactrack.

Hier wordt ook een tipje van de sluier gegeven over de nieuwste software release van MA3.
Team MA, team zactrack en Hamza Ghzili

11:00  
Korte pauze | Tijd om te netwerken 
 
Netwerk met branchegenoten onder het genot van een hapje en een drankje van de open bar.

12:00
Prolyte & StageSmarts workshop
Introductie van de nieuwe Nero takel van Prolyte waarnaast nog meer populaire producten 
uit hun range worden getoond. En er zal een deel van Prolyte campus voorbijkomen tijdens 
de presentatie. Verder zullen we een korte introductie geven over de nieuwe intelligente 
stroomverdelers van StageSmarts.
Eric Laanstra Prolyte Ken Berreen  StageSmarts
Henk Versteeg Prolyte Tristan Brouwer StageSmarts

13:30
Rondleiding  
Backstage bij de meest indrukwekkende ruimtes van het AFAS Experience Centre, 
die wij als Rolight hebben mogen inrichten.



13:30
Rondleiding  
Backstage bij de meest indrukwekkende ruimtes van het AFAS Experience Centre, die wij als 
Rolight hebben mogen inrichten.

14:00
Productpresentaties
Bekijk de nieuwste producten van toonaangevende merken in de entertainmentindustrie, 
zoals MA Lighting, StageSmarts, zactrack, MDG en nog veel meer. 

De product specialisten van Rolight zullen hierbij aanwezig zijn om commerciële en techni-
sche vragen te beantwoorde. Onze projectafdeling zal aanwezig zijn tijdens de Rolight Tech 
Days.

15:00
MA Lighting & zactrack SMART workshop
Korte introductie en demonstratie van de grandMA3 stuurtafels, software en het plug and play 
volgsysteem van zactrack.

Hier wordt ook een tipje van de sluier gegeven over de nieuwste software release van MA3.
Team MA, team zactrack en Hamza Ghzili

16:30
Korte pauze | Tijd om te netwerken
Netwerk met branchegenoten onder het genot van een hapje en een drankje van de open bar.

17:30
Prolyte & StageSmarts workshop
Introductie van de nieuwe Nero takel van Prolyte waarnaast nog meer populaire producten 
uit hun range worden getoond. En er zal een deel van Prolyte campus voorbijkomen tijdens 
de presentatie. Verder zullen we een korte introductie geven over de nieuwe intelligente 
stroomverdelers van StageSmarts.
Eric Laanstra Prolyte Ken Berreen StageSmarts
Henk Versteeg Prolyte Tristan Brouwer StageSmarts

MIDDAGPROGRAMMA


