Den unika upplevelsen av Yung Lean
Featuring

X4 Bar 20 och JDC1
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PETTER ANDERSSON GOES HIPHOP
Jonatan Leander Håstad är en ung svensk hiphopartist,
mer känd under sitt artistnamn Yung Lean. Efter tre
släppta studioalbum är succén ett faktum och Yung Lean
turnerar nu runt om i Europa. Nyligen besökte artisten
Brixton Academy i London.
Vi har snackat med Ljusdesigner Petter Andersson om
projektet.
"Hela iden med Yung Lean är att göra något helt
annorlunda mot vad alla andra gör. Publiken ska gå
därifrån med en känsla av att ha upplevt något unikt och
detta tycker jag att vi lyckats med, med de medel vi
har. Valet av armaturer har varit väldigt viktigt för att få fram det vi vill. Vilket är
att skapa en alternativ atmosfär där man plockat bort den klassiska
scenkänslan."
Petter valde X4 Bar 20 och JDC1 som verktyg och han är väldigt nöjd med
resultatet. Under konserten på Brixton Academy som har en publikkapacitet
för 4900 personer användes så mycket som 24 st. X4 Bar 20 och 36 st. JDC1.
”JDC1 fungerade väldigt bra som Wash med bra färger och samtidigt levererar
den mycket output vilket gör den mångsidig. X4 Bar 20 ger också en bra
output med bra zoom och möjligheter att pixel-mappa den till en mångsidig
lampa.” säger Petter om resultatet.
Petter har tidigare använt sig av flertalet av GLP´s välkända armaturer och
tycker att de är driftsäkra, lätta att använda och att de ger stora kreativa
möjligheter.
Tillsammans med Petter arbetade även Andre Jofré som show-director och
ansvarig för allt videomaterial. De tillsammans skapade konsertupplevelsen.
PM och ansvarig för det tekniska stod Klas Magnusson och Ver för.
X4 Bar 20 och JDC1 levererades utav Ver.

Mer information och produktbeskrivningar hittar du här: X4 BAR 20 och JDC1

Vårt SHOW ROOM i centrala Västerås invigdes i augusti 2018.
Intresset är redan stort och det är förstås jätteroligt!
Vill ni se vårt utbud och testa våra produkter är ni varmt välkomna
att kontakta oss så bokar vi in en dag som passar er.
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