Elementum FX Watershows

Indoor shows
Outdoor shows

Musical

Water entertainment

Watershows
Elementum FX ©2009

Indoor Watershows
Fascinerende bewegende waterstralen, die vrolijk heen en weer dansen
op de maat van muziek, ondersteund met unieke licht effecten!
De indoor watershows van Elementum FX spetteren in iedere locatie! De show wordt
geheel aangepast aan de stijl van uw evenement. Wij hebben zelf een systeem ontwikkeld
waarmee bassins in ieder gewenst formaat kunnen worden opgebouwd. Hierdoor zal op
elk podium, of andere plaats, het waterspektakel passend worden ingezet. Onze geheel
computergestuurde show kan tevens in hoogte worden ingeregeld. We kunnen een show
ontwikkelen en presenteren met lage stralen, maar ook juist met hoge effecten, tot ruim
10 meter hoog!

Flexibele opties voor elk evemenent!
We onderscheiden twee soorten watershows. Enerzijds beschikken we
over een aantal standaard shows, waar u uit kunt kiezen. Deze shows zijn
opgebouwd uit een aantal vastgestelde items en muziek. Kiezen voor een
dergelijke show is uitermate geschikt als afsluiting van een feest of
evenement. Tevens geven deze shows u een goed idee van de
mogelijkheden.
Anderzijds ontwikkelen we vaak maatwerk. Ieder evenement heeft zijn
eigen stijl en karakter. We kunnen de watershow hier geheel op
aanpassen. Vooraf kunt u de gewenste tijdsduur en muziekvoorkeur
kenbaar maken en kunnen we de opstelling van de show aanpassen aan
uw locatie.
Complete spektakelshows
Als start of afsluiting van een evenement, of misschien juist wel als hoogtepunt,
organiseren we complete spektakelshows met bijvoorbeeld entertainment acts, dans,
muziek, en nog veel meer! De watershow zal als een rode draad door het spektakel gaan,
met als knallende afsluiting een grootste vuurwerkshow. Elementum FX beschikt namelijk
ook over een team pyrotechnici die de meest spetterende indoor vuurwerkshow kunnen
laten zien.

Enkele leuke weetjes:

Elementum FX Watershows



Wij kunnen bassins en andere benodigdheden decoreren in elke stijl



We beschikken over een groot aantal vaste bassins in diverse vormen



We gebruiken altijd nieuw vijverfolie van sterke kwaliteit



Vele water effecten hebben we compleet zelf ontwikkeld



We kunnen ook op water projecteren en hebben hiervoor alles in huis

Standaard Watershows Indoor
Indoor show “Victoria”
Dit is een watershow vol met unieke effecten van vuur en water, die samenkomen tot een wel heel exclusieve musical fountain show. Onder de
begeleiding van muziek naar keuze presenteren we de show tot een tijdsduur van 15 minuten. De watereffecten bereiken een maximale hoogte van
4 meter, de complete set beslaat een breedte van maar liefst 15 meter! Wanneer de ruimte het toelaat kunnen we de watereffecten uitbreiden tot
een hoogte van 10 meter, zonder dat hier meerkosten aan verbonden zijn.

De show is opgebouwd met de volgende items:
Deze set is inclusief voorgeprogrammeerde standaard show tot 15 minuten. Tevens inclusief bassin, nieuw vijverfolie, bekabeling, kleurenverlichting,
wit licht en benodigde restmaterialen.








4 musical fountain units
11 single fountains
1 waaier groot
4 moving heads
7 Flame masters
Jumping Jet set

Indoor show “Kegon”
Exclusieve fonteinen zoals nergens eerder vertoond. Een fantastisch waterspektakel, uitstekend geschikt als onderdeel van uw show, presentatie of
evenement. De afmeting van de show is gelijk aan show 1, alleen gebruiken we bij dit showpakket alleen watereffecten. Natuurlijk presenteren we
ook deze show op de maat van muziek naar keuze.

Deze show is opgebouwd met de volgende items:
Deze set is inclusief voorgeprogrammeerde standaard show van circa 10 minuten. Tevens inclusief bassin, nieuw vijverfolie, bekabeling,
kleurenverlichting, wit licht en benodigde restmaterialen.





Drie musical fountain units



1 waaier groot

Neem contact
op voor meer
informatie!

Jumping Jet set
5 Foam Fountains

Indoor show “Dynjandi”
Indoor watershow 3 is schitterend als speciale slotshow van uw feest of evenement. De musical fountain units zijn zeer exclusieve fonteinen die
individueel 9 verschillende spuitbeelden tonen. Door de vier units te combineren krijg je dus een waterspektakel van maar liefst 36 verschillende
beelden, die geheel op de maat van gekozen muziek een onvergetelijke impressie op uw gasten zullen maken!

Deze show is opgebouwd met de volgende items:
Deze set is inclusief voorgeprogrammeerde standaard show van circa 7 minuten. Tevens inclusief bassin, nieuw vijverfolie, bekabeling,
kleurenverlichting, wit licht en benodigde restmaterialen.



Twee musical fountain units

Meer weten? www.watershows.nl

Outdoor Watershows
Fascinerende hoge waterstralen, die vrolijk heen en weer dansen op de
maat van muziek, ondersteund met unieke licht effecten!
De outdoor watershows kenmerken zich door hun grote flexibiliteit. We hebben twee
verschillende systemen ontwikkeld, waardoor we zowel op open water, alsook in een
bassin de meest spetterende show kunnen presenteren. Ook voor outdoor watershows
beschikken we over een aantal standaard pakketten. Naast deze sets kunt u tevens een
outdoor show op maat laten afstemmen op uw evenement.

Watershows op open water
Het beeld van watershows op open water is een absolute lust voor het
oog. We hebben speciale drijfunits gemaakt, waar we de pompen en
lichteffecten vrijwel onzichtbaar op gemonteerd hebben. De stralen
komen als het ware uit het water zelf, zodat het geheel een heel
natuurlijk en speciaal effect krijgt. We kunnen met een groot
waterprojectiescherm tevens projecteren op het water, waardoor de
show echt tot leven komt!

Outdoor shows in een bassin
De outdoor shows in een bassin zijn erg flexibel en kunnen op
verschillende manieren worden toegepast. Het grote voordeel van
outdoor shows is dat er vrijwel altijd voldoende ruimte is, in de breedte,
maar vooral in de hoogte. Hierdoor kunnen we de meest spectaculaire
show neerzetten, die niet snel vergeten zal worden!
Complete spektakelshows
Ook bij outdoor situaties kunnen we de show compleet voor u maken met een diversiteit
aan entertainment en spektakel. Zo hebben we bijvoorbeeld een groot overdekt podium,
waarvandaan we de nodige acts kunnen tonen. Ook hebben we twee grote dansbollen,
die we als onderdeel van de watershow kunnen uitvoeren. De show kan worden
afgesloten met een grote vuurwerkshow, met als finale water, vuur, vuurwerk, dans, en
nog veel meer!

Enkele leuke weetjes:


Elementum FX heeft alle benodigde materialen voor een complete spektakel
show in eigen beheer

Elementum FX Watershows



We kunnen een vuurwerkshow ook vanaf het water realiseren



Zelfs vanaf dezelfde drijvers waaruit tegelijkertijd de waterstralen komen



Entertainment kunnen we ondersteunen met onze eigen licht en geluid afdeling

Standaard Watershows Outdoor in een bassin
Outdoor show “High Force”
Een geweldige multimediashow, compleet met vlammen, lichtsets, geluid, duizenden fonteinnozzles en nog veel meer! Circa 15 minuten spektakel,
waar uw gasten nog lang over na zullen praten.

Deze show is opgebouwd met de volgende items:
Deze set is inclusief voorgeprogrammeerde standaard show van circa 15 minuten. Tevens inclusief bassin, bekabeling, kleurenverlichting, wit licht en
benodigde restmaterialen.





Vier musical fountain units



1 waaier groot



7 flame masters



4 moving heads



4 city lights



4 city lights

11 musical fountain pompen 10m
Jumping Jet set

Outdoor show “Hierve el Agua”
Deze show is schitterend te combineren met een spectaculaire vuurwerkshow. Deze set bestaat alleen uit watereffecten, een unieke samenstelling
als afsluiting van uw evenement.

Deze show is opgebouwd met de volgende items:
Deze set is inclusief voorgeprogrammeerde standaard show van circa 12 minuten. Tevens inclusief bekabeling, kleurenverlichting, wit licht en
benodigde restmaterialen.







Twee musical fountain units
Vijf single fountains XL
1 waaier groot
Jumping jet set

Neem
contact op
voor meer
info!

2 city lights

Outdoor show “Ribbon”
Een absolute lust voor het oog is wel de outdoor show nummer 3. Duizenden fonteinen zullen op de maat van de muziek in hoogte en diversiteit
variëren. De fonteinen bereiken hoogtes tot maar liefst 10 meter.

Deze show is opgebouwd met de volgende items:
Deze set is inclusief voorgeprogrammeerde standaard show van circa 10 minuten. Tevens inclusief bekabeling, kleurenverlichting, wit licht en
benodigde restmaterialen.





Twee musical fountain units
Jumping Jets set
Waaier groot

Meer weten? www.watershows.nl

Standaard Watershows Outdoor in open water
Outdoor show “Niagara”
Een fantastische watershow met maar liefst 18 verschillende fonteinen, die samen of individueel de meest uiteenlopende spuitbeelden laten zien.
Geheel op de maat van door u geselecteerde muziek, ondersteund met diverse licht- en geluidseffecten.

De show is opgebouwd met de volgende items:
Deze set is inclusief voorgeprogrammeerde standaard show van circa 15 minuten. Tevens inclusief alle drijfunits, bekabeling, kleurenverlichting, wit
licht en benodigde restmaterialen.









11 musical fountain pompen 10m
3 nozzle circles
2 nozzle squares
Jumping jet set
7 Flame masters
4 moving heads
4 city lights

Outdoor show “Cola de Caballo”
Deze show is exclusief voor outdoor situaties zoals bijvoorbeeld in een haven, aan het strand, of bij een meer. Om uw gasten in de stemming te laten
komen zullen de moving heads vooraf op de maat van de muziek een show presenteren, waarna de watershow zal beginnen!

De show is opgebouwd met de volgende items:
Deze set is inclusief voorgeprogrammeerde standaard show van circa 10 minuten. Tevens inclusief alle drijfunits, bekabeling, kleurenverlichting, wit
licht en benodigde restmaterialen.







11 musical fountain pompen 10m
Jumping jet set
3 nozzle circles
4 moving heads
4 city lights

Neem
contact op
voor meer
info!

Outdoor show “Rheinfall”
Deze show is compleet opgebouwd als absolute 100% watershow, uitermate geschikt om als introductie van één van onze musical fireworkshows te
gebruiken.

De show is opgebouwd met de volgende items:
Deze set is inclusief voorgeprogrammeerde standaard show van circa 10 minuten. Tevens inclusief alle drijfunits, bekabeling, kleurenverlichting, wit
licht en benodigde restmaterialen.




11 single fountains XL
4 city lights

Meer weten? www.watershows.nl

Impressie van diverse watershows
Een fascinerend waterspel voor een betoverende sfeer!

Meer weten? www.watershows.nl

Water entertainment
Dance Waterscreen
Verras uw publiek met deze unieke
eye catcher!
Het Dance Waterscreen is een speciaal podium, waarop plezier en dans
verkoelend samenkomen.
Bij dit item zijn erg veel verschillende opties mogelijk. Bijvoorbeeld live
videoprojectie op het water, maar ook onderwater-verlichting, of water in een
specifieke kleur.
Door rondom de unit een podium te bouwen met dezelfde hoogte als het bassin,
wordt het geheel een echt onderdeel van de dansvloer!

De grootte van het waterscreen
is eenvoudig aan te passen aan
uw locatie. De set is namelijk

Interesse gewekt? Of wilt u graag meer
weten over het dance waterscreen of één
van onze andere producten?

leverbaar per 3 meter, met een
maximale lengte van maar liefst
18 meter lang!

Neem geheel vrijblijvend eens contact met
ons op, dan laten we u graag alle
mogelijkheden zien!

Elementum FX Watershows

Foam Fountains
Schitterende eye catcher op ieder evenement: de foam fountains. Deze
fonteinen staan in een vast bassin van kunststof, waarvan we twee
hebben uitgevoerd in zwart, en twee in zilver.
In ieder bassin plaatsen we vijf fonteinen die een hoogte bereiken van
maximaal één meter. De fonteinen dansen spetterend heen en weer, en
wisselen automatisch van kleur.

Watertunnel
Een wel heel bijzondere set die we hebben gemaakt, is de watertunnel.
Uw gasten lopen onder een tunnel van water naar binnen! Er stroomt
water over het transparante dak naar de zijwand, waar het water zijn
vervolg neemt naar de waterbassins aan de zijkant. Optioneel kunnen we
projecteren op de zijwanden van de tunnel.

Waterprojectie
Door middel van speciale beamers kunnen we projecteren op een scherm
van water. Een erg bijzondere manier van projecteren! We kunnen uw
bedrijfsfilm of logo op het waterscherm zetten, of bijvoorbeeld een
grappige cartoon tonen.

Jumping Jets
De Jumping Jets bestaan uit enkele stralen die geheel verlicht van de ene
naar de andere kan springen. De heldere nauwkeurige waterstraal wordt
aan de hand van voorgeprogrammeerde combinaties van licht en
straalsterkte deskundig in scene gezet.

Meer weten? www.watershows.nl

Water entree
Op zoek naar een speciale manier om uw gasten te ontvangen, of
toegang te verlenen tot een bepaald gedeelte van uw feest of
evenement? Overweeg dan eens ons unieke water entrance system,
waarbij uw gasten met een paraplu over een brug onder het water door
moeten om de bestemming te bereiken.

Bubbling tubes
Een leuke eye catcher voor iedere locatie, onze unieke bubbelzuilen.
De bubbels in de buis wisselen automatisch van kleur en zorgen voor een
fascinerende sfeer bij uw evenement. De zuilen zijn leverbaar in diverse
maten, met een vaste hoogte van 2 meter.

Versaille fountains
De Versaille fontein is een dynamische fontein die geheel automatisch
afwisselend diverse spuitbeelden laat zien. Standaard is de fontein
voorzien van witte verlichting, maar optioneel kunnen we gekleurde
onderwaterverlichting mee programmeren met de fontein. De fontein
staat in een decoratief bassin.

Mobile Musical Fountain unit
De mobile musical fountain unit is een traditioneel waterorgel, die we
hebben ingebouwd in een speciale aanhanger. De unit is voorzien van 9
verschillende spuitbeelden, die afwisselend op de maat van muziek een
show presenteren met stralen tot maar liefst 8 meter hoogte!
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Neem dan contact met
ons op voor meer informatie.

Elementum FX Watershows

Elementum FX Watershows
Wij hopen u met deze brochure een goed beeld te hebben gegeven van onze mogelijkheden met water. Elementum FX is
continue in ontwikkeling, waardoor met grote regelmaat nieuwe items worden ontwikkeld en toegevoegd. Kijk daarom
regelmatig op onze website om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen.
Alle genoemde items en watershow sets zijn koppelbaar en gezamenlijk toe te passen. Heeft u interesse in één of een
combinatie van verschillende water effecten die u in deze brochure heeft gezien? Neem dan contact met ons op, we
stemmen graag onze watershow items af op uw wensen en de eigenschappen van uw evenement.
Contact
Elementum FX Watershows
Aan de Schipsloot 8
8470 AC Wolvega
Telefoon: 0031 561 61 27 15

Neem ook eens een kijkje op onze algemene internetsite

www.elementumfx.nl

Meer weten? www.watershows.nl

