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ILLUMINATION

DIN PROFESSIONELLE LYD- OG LYSPARTNER
Siden 2006 har Illumination leveret professionelle lyd- og lysløsninger til kunder i hele Norden.
Et kompetent team af dygtige medarbejdere, med drive, sans for kvalitet og i konstant udvikling,
har taget Illumination vidt omkring. Til daglig har Illumination dog til huse i centrum af smilets
by, Aarhus.
Illumination tilbyder løsninger i alle afskygninger af lyd- og lysbranchen. Skal du stable et event på
benene? Så sørger Illuminations event- og produktionsafdeling for enhver teknisk opgave, alt lige
fra lyd, lys og audio/video til koncerter, festivaler, firmafester, modeshows, messer, konferencer,
lanceringer, præsentationer, rejsegilde m.m.. Illumination er også underleverandør til adskillige
andre professionelle i branchen gennem såvel dry-hire som produktion og assistance.

KATALOGOVERSIGT
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DIN LYD- OG LYSPARTNER

Har du brug for komplette installationer, opfriskninger eller forbedringer af eksisterende tekniske installationer? Så sørger Illuminations salgs- og installationsafdeling for det. Vil du opleve
nogle af de løsninger, Illumination står bag, så kig dig bl.a. omkring på de førende og kvalitetsbevidste restaurationer i Østjylland.
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Står du og mangler udstyr? Så ligger Illuminations udlejningsafdeling højest sandsynlig inde med
det. Udlejningsafdelingen sætter en ære i udelukkende at udleje udstyr, som er professionelt testet
og af anerkendt producent og kvalitet, så du som kunde altid er sikret en løsning i særklasse!
Selvom du som kunde vælger løsninger i topklasse, så kan uheld eller skader på udstyret jo
forekomme, men fortvivl ikke! Illuminations reparationsafdeling tilbyder grundig reparation og
vedligeholdelse med hurtig returnering til dig, da de lagerfører reservedele til de mest gængse
mærker og modeller.
Skal dansegulvet fyldes eller stemningen slås an med god og velvalgt musik? Så råder Illumination
også over top-professionelle og dygtige DJ’s, som er i stand til at imødekomme dit særlige ønske
og præference. Illumination leverer professionel musikafvikling til alle typer af arrangementer,
hvor præmisserne er professionel attitude, timing og ordentligt håndværk.
Hvad har du brug for assistance til?
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LYD- OG LYSUDLEJNING
Illumination har igennem de sidste mange år opbygget en
professionel og velfungerende udlejning. Hvad enten du
skal bruge lyd, lys eller rådgivning herom, har Illumination
en løsning og et produkt til dig!
Lyd- og lysudlejningsteamet er dig behjælpelig med at
finde de rigtige produkter og lægger stor vægt på, at du
altid får den ønskede løsning. Illumination fører mange
specialprodukter, effekter, specifikke lamper, maskiner
m.m. for at du kan få en skræddersyet løsning – og skulle
dét, du lige står og mangler ikke være på lager, så kan Illumination i 99% af tilfældene skaffe det til dig.
”Uanset om det drejer sig om privat-, erhvervs- eller
offentlige kunder, så er det centralt vigtigt for os at kunne
servicere, rådgive og kommunikere effektivt indenfor lyd
og lys,” fortæller Mikkel Jepsen fra Illumination.

LYDUDSTYR
Hos Illumination kan du leje højttalere, subwoofere, filtre, mikrofoner og meget andet. Fælles for
alle artikler er, at de er af bedste kvalitet, driftsikre, nemme at bruge og lette at opsætte.

LYSUDSTYR
Illumination udlejer bevægelamper, effektlamper, scenelys og simple lyseffekter. Der er lysudstyr
til ethvert behov såvel som topprofessionelle lamper til teater, festival, events samt til mindre
opsætninger fx firmafester, fødselsdage, bryllupper og lignende.

Lyd- og lysbranchen er i konstant udvikling – det samme
er Illumination!
Skal du bruge lyd til et større eller mindre arrangement?

DJ UDSTYR
Danmarks førende DJs er kunder hos Illumination, og derfor er sortimentet skræddersyet dertil.
Med Technics, Pioneer og Native Instruments på hylderne er der udstyr både til vinyl, cd og
digitale DJs.
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DU ER I CENTRUM
MIKROFONER
Trådløs mikrofon? Illumination udlejer professionelle mikrofoner fra Shure, AKG, Sennheiser,
DPA, Beyer Dynamic og flere af de andre kvalitetsfabrikanter. De er altid behjælpelige med at
finde den helt rigtige mikrofon, hvad enten du skal bruge den til tale, sang eller musik. Illumination
har alt fra traditionelle trådmikrofoner til headsets og avancerede trådløse systemer.

Skal du holde et event eller arrangere en fest?
Illumination kan med garanti hjælpe dig!
Måske har du brug for højtalere, mikrofoner, lamper, effekter eller andet til at slå stemningen an?
Hos Illumination finder du et bredt udvalg og full-service,
så du trygt kan at gå til ét sted og få det hele.
Illuminations udstyr udlejes altid i gennemtjekket og
testet stand, så du undgår at skulle bekymre dig om udstyrets tilstand og blot fokusere på dit arrangement.

EFFEKTER
Leder du efter noget specielt? Illuminations udlejning ligger inde med diverse populære effektmaskiner såsom røg, haze (tåge), lowfog (tøris), sne og spejlkugler. Uanset temaet eller stilen, så
er specialeffekter med til at hjælpe dig til et gennemført arrangement.

”Vores udstyr er altid kontrolleret og klar til brug, hvad
enten det skal bruges i et døgn, en uge eller en måned.
Det er meget vigtigt for os, at alting er mere end blot i
orden!” - Illumination
Udlejningspriserne inkluderer afhentning og tilbagelevering på adressen i Aarhus centrum. Hvis du ønsker det,
kan Illumination også tilbyde levering og/eller afhentning
af det lejede “udstyr” på et andet sted efter dit ønske.
Illumination teamet står til rådighed for dig.
Hvordan kan de hjælpe dig?

SPECIALITETER
Står du og skal bruge røde løbere, VIP-stands, fakler, scener eller noget helt andet? Så kan Illumination også hjælpe dig! Illumination er i årenes løb blevet udfordret med specifikke og spændende opgaver, som er blevet løst gang på gang. Kun din fantasi sætter grænser…
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SALG AF PRODUKTER

MÆRKER

Illumination er registreret forhandler af adskillige førende
producenter og kan på den baggrund sælge dig de bedste
mærkevarer til fornuftige priser.
Illumination fører udelukkende produkter, der kommer fra
officielle danske distributører. Dette sikrer dig de bedste
vilkår, også hvis der skulle ske noget uforudset med et af dine
produkter købt hos Illumination.
Illumination forhandler alt lige fra forbrugsartikler som
røgvæske, pærer og gaffatape til totalløsninger indenfor lyd,
lys, audio/video og DJ-produkter. Illumination tilbyder endda
også servicereparation på alle de produkter, de forhandler.
Har du et produkt, som trænger til service eller reparation, men som du har svært ved at undvære? Så fortvivl
ikke. Illumination kan for det meste tilbyde dig et erstatningsprodukt under reparationen, så du kan fortsætte din drift
helt ubesværet!
Illumination sætter en ære i ærlighed og giver dig ikke falske
garantier om altid at være billigst. Du kan sammenligne Illumination med den øvrige branche og opdage, at deres priser
er konkurrencedygtige og inkluderet topprofessionel service
både før, under og efter et køb.
Hvad vægter du højest, når du skal købe produkter? Kvalitet?
Ærlighed? Service?
Creative Lighting Solutions

Og mange flere...
SIDE 6
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INSTALLATION
NATKLUB
Skal din natklub skille sig ud på den gode måde? Illumination leverer komplette lyd- og lyskoncepter til små som store natklubber i hele Skandinavien og kan sågar rådgive dig om indretning
og opsætning af det tekniske udstyr!

Har du brug for kyndig ekspertise, ideer eller måske
behov for at se eksempler på lyd- og lysinstallationer?
Så står Illumination parat!
Illumination kan hjælpe dig med at finde det rette udstyr, montering, installering, programmering, banebrydende intelligent lysprogrammering og lysdesign.
”Vi har kun løsninger for øje, når vi i samarbejde
med en kunde, skal løse en opgave. Vi er kendte for
at møde vores kunder på niveau og altid efterkomme
ønsker og krav. Vi er først tilfredse, når vores kunde
er det,” – Illumination.

CAFÉ
Skal din cafés niveau hæves, så både lyden og lyset er behageligt og skræddersyet til dine gæster
og dit personale? Så lad Illumination blive din sparringspartner på det tekniske område og din
hjælp til at få det ønskede udtryk.

Trænger din restaurations tekniske udstyr til en opgradering eller udskiftning? Eller mangler du måske bare
lidt inspiration? Så lad Illuminations brede erfaring, fra
installationer på både eksisterende og nyopførte restaurationer, komme dig til gode.
I et visuelt erhverv er kataloger og tegninger ikke altid
tilstrækkeligt. Derfor tager Illumination gerne kunder
med ud og ser eksisterende installationer, da det erfaringsmæssigt er en bedre inspirationskilde.

SERVICE
Illumination står klar med et team af dygtige teknikere til at servicere dig på din lokation. Illumination tilbyder adskillige services; reparation, vedligeholdelse og lyd- og lysprogrammering
er blot et lille udsnit.

Hvilken løsning kan Illumination hjælpe dig med?
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VIDSTE DU?

Illumination kan også findes på facebook!
Du kan interagere med Illumination på
siden facebook.com/illumination.dk

Illumination er Aarhus’ førende virksomhed indenfor intelligent lysprogrammering til natklubber og restaurationer.
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Illumination kan reparere dine Pioneer DJ-produkter og skifte fx play/cue-knapper inden weekenden,
hvis du indleverer dem i starten af ugen.

Illumination har mere end 100 lamper på
lager, fordelt på movingheads, strob, laser,
LED og spots, så de løber aldrig tør.
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Illumination har et bredt netværk indenfor bl.a. DJ´s, artister, musikere, håndværkere, fotografer, bartendere og
modeller og er altid behjælpelige med en anbefaling.

Illumination er den mest centralt beliggende lyd- og lysvirksomhed i hele Aarhus. Det gør levering og afhentning
nemt og hurtigt for dig, der er i nærheden af centrum.

Illumination benytter egne forhandlede
produkter i udlejningen, på den måde
kan du altid prøve før du køber.

Illumination har med succes lavet lyd- og
lysproduktioner for bl.a. Alphabeat,
Medina, Carpark North, Lukas Graham
og Nik & Jay.
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EVENTPRODUKTION
KONCERTER
Illumination har leveret adskillige koncertproduktioner! Illumination har igennem årene arbejdet
sammen med artister som, Carpark North, Alphabeat, Nik & Jay, Lukas Graham, Queen Machine,
Medina, Kato, Duné, Le Freak, Joey Moe,Vengaboys og mange flere.

INTRODUKTION
År for år har Illumination leveret tekniske løsninger til nye studerende på Handelshøjskolen/
Aarhus Universitet. Rusugen bringer mange forskelligartede opgaver med sig, og Illumination
bidrager med teknisk rådgivning allerede fra første planlægningsdag!

FIRMAARRANGEMENTER
Skal du afholde konference, messe, butiksåbning, firmafest eller noget helt andet? Så står Illumination altid klar til at hjælpe dig. Illumination har igennem de sidste mange år leveret tekniske
bidrag til bl.a. Arla, Bestseller, Chevrolet, DR, eBay, Fitness DK, H&M, Jyske Bank, Nokia, Sand,Telia,
Tommy Hilfiger og TV2 og mange mange flere.

Står du og skal til at afholde et event? Eller befinder du
dig i overvejelsesfasen? Illumination kan både hjælpe
dig med at planlægge og afvikle alle former for events.
Med sin store erfaring indenfor planlægning, afvikling
og koordinering, er Illumination det perfekte supplementment til dig som arrangør. Det kan være en krævende opgave for dig at efterkomme riders (tekniske
krav) for bands og artister, men med Illumination som
teknisk arrangør, er det en smal sag.
Drejer det sig fx om konferencer med av-faciliteter
som fx højtalere, trådløse mikrofoner og storskærmsproduktion eller lyd- og lysproduktioner, som sikrer
messestande blikfang? Så kan Illumination varetage opsætning, afvikling og nedtagning af den tekniske løsning
på såvel små som store events.
Et event kan være mange ting bl.a.; firmaarrangementer, præsentationer, modeshows, reklamefremstød, åbninger, lanceringer, festivaler og koncerter. Hvad end
dit event går ud på, så er Illumination gearet til alt fra
50 – 5000 mennesker.
Har du styr på teknikken til dit næste event?
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MUSIK
Kan du forestille dig et fyldt dansegulv uden musik, eller et
modeshow med det forkerte tempo?
Omdrejningspunktet i et godt arrangement er ofte musikken, og du skal derfor ikke lade det være op til tilfældighederne, hvilken stil, genre og tempo der præsenteres, men i
stedet lade Illumination sørge for musikken ved at booke
en professionel og imødekommende DJ.
Musik og lyd er også en nøglefaktorer når det kommer til
præsentationer og shows. Her er det vigtigt, at lydniveauet
og timingen er helt præcis. Måske er det oplagte valg for dig
at lade en DJ eller lydtekniker afvikle stroferne?
Det er alfa og omega for Illumination, at arrangementer
afvikles problemfrit og uden grund til bekymring fra din
side. Og for at sikre de optimale forhold for arrangementet, koordinerer Illumination altid grundigt med dig, så dine
forestillinger bliver til virkelighed.
Problemfri lydafvikling til events og ansvarsfuldt musikvalg
til fest er, hvad du kan forvente hos Illumination. Hvad har
du brug for næste gang?

DJ
Hvad end den står på firmafest, fødselsdag eller bare fest, så står Illumination klar til at levere
musikken, lyden og ikke mindst lyset. Illumination bestræber sig på at levere Danmarks bedste
oplevelser gang efter gang. Kontakt dem for et uforpligtende tilbud…

MUSIK / PLAYLISTER
Illuminations DJs har stor erfaring og råder over et omfattende musikalsk repertoire, og kan
hjælpe dig med sammensætningen af den helt rigtige playlister til dit arrangement eller sted.

PROFESSIONEL MUSIKAFVIKLING
Hvis timing, præcision og niveau er nøgleord for dig, så vil du med garanti have gavn af professionel musikafvikling til dit næste arrangement. Illumination garanterer at musikken bliver afviklet
med omhu, overblik og lige efter din tidsplan.
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SERVICE OG REPARATION
ONSITE SERVICE

Det hænder “desværre” at uheldet er ude, og din teknik

Illuminations kyndige tekniker team har bred erfaring i at rense, istandsætte og servicere lyd- og
lysapparater og udfører i forbindelse med service også pæreskift, opfyldning af væsker, smøring og
eftersyn. Er opgaven for stor til at til at blive klaret hos dig, kan teamet nemt afmontere produktet
og færdiggøre reparationen på Illuminations værksted.

svigter eller står af. Måske skyldes nedbruddet manglende
vedligeholdelse, slid eller hærværk?
Når først skaden er sket, handler det om at få udbedret
skaderne straks, så du undgår indtjeningstab og skuffede
gæster eller artister.
Illumination sørger for hurtig og effektiv reparation af de-

VEDLIGEHOLDELSE
Hvis du investerer i kostbart udstyr, bør du også tage hånd om det, således at udstyret altid er
klar til at yde sit bedste. Det anbefales, at udstyr bliver serviceret og vedligeholdt med jævne
mellemrum for at sikre, at driften forbliver stabil.

fekt udstyr. Ofte er det enkle fejl der gør, at apparaterne
ikke fungerer. I stedet for at udskifte hele apparatet kan du
spare mange penge ved at lade Illumination reparere det.
Illumination lagerfører de mest gængse reservedele for at
sikre, at reparationstiden er så kort som mulig.
Du behøver ikke bekymre dig om nedtagning og opsætning;
det sørger Illumination for. Du har endda mulighed for at få
et låneapparat stillet til rådighed i reparationsperioden.

RÅDGIVNING

Har du defekt udstyr stående? Så kontakt Illumination og

Illumination er eksperter indenfor teknik, lyd, lys og scene og du kan trygt søge rådgivning hos
dem. Illumination er altid behjælpelige og kommunikerer effektivt på dit niveau. Hos Illuminaiton
vil du møde fleksibilitet og det afspejles i de hurtige svartider på telefon og mail, sene åbningstider og weekendvagt med natservice.

bestil en afhentning. Du er også velkommen til selv at komme forbi og aflevere det.
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STUDENTERLAUGET
ROYAL UNIBREW PEAK PERFORMANCE NIK & JAY DÙNÈ
CRAZY DAISY LANGENÆS BAGERIET
SMUKFEST VERO MODA JYLLANDS-POSTEN
LINDBERG OPTIK LE MANAGEMENT TENNIS CONCEPTMAKING CASABLANCA
BUXEN & NICOLE
INTERLEX
DIE
HERREN
GINA TRICOT
KRADS ARCHITECTURE
COOP
NETTO
CULT
LUKAS GRAHAM COPENHAGEN DRUMMERS
SCANDIC
SOCIAL CLUB MASH
BERNHARDT
BUTLER
ENVISION BIOCITY HEKKENFELDT CLEMENS CLARA SOFIE
CHEVROLET
SLAP AF
SALLING BDO
AROS DANSKE FRAGTMÆND
CONSTANTIA2
SAND
EBAY DANMARKS RADIO
INTENZ TRAIN HAMPENBERG
KONGSTED FITNESS DK BAR SMIL H&M EGMONT THE FLOOR IS MADE OF LAVA SASH!
TELIA DOMIS
HEINEKEN KUPE
FACTUM2
JOEY MOE
CBC IT
ESPRIT
HI3G

DE LA COUR

RUNE RK

LE FREAK

TELENOR

NEWYORKER
ARLA AGF

ESSEX

FIH ERHVERVSBANK
CLARA H

HJULMANDKAPTAIN ADIDAS

DEN BLÅ AVIS

KPC
INVI
BODEGAEN
E. PIHL & SØN CASTENSKIOLD I-DNA

G-BAR

HUMMEL

COWI

SKRU NED
ECCO

TDC NUTELLA SYSTEM FRUGT
VENGABOYS JYSKE BANK
KATO
BARCODE BROTHERS
NOKIA
ALPHABEAT LUUX EMINENT DESIGN
DJÄMES BRAUN
MORTEN BREUM L’EASY WHO
MADE WHO DJ STATIC
DSV

ZENZA
TV2 SPORTEN TOMMY HILFIGER BACARDI BESTSELLER
MACHINE
ZINDY LAURSEN
MEDINA QUEENVOLKSWAGEN
DANSK SUPERMARKED
BRUUNS GALLERI CARPARK NORTH SUSPEKT CHRISTIAN BRØNS
PHILLOSOPHY BLUES

NORTHSIDE FESTIVAL MØNSTED KALKGRUBER
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