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NACHTCLUB ELEMENTS IN BEIJING
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asz Design probeert bij ieder ontwerp vooruitstrevend te zijn en te
werken met nieuwe technieken. “De
ontwikkeling van innovatieve oplossingen in
de AV-industrie zorgt ervoor dat het steeds
makkelijker wordt om nieuwe ontwerpen
te maken en onderdelen op elkaar af te
stemmen en samen te laten werken. Daar
gaat mijn bloed sneller van stromen”, vertelt Bas Scheij, eigenaar van Basz Design.
Het licht- en creative design-bedrijf uit Den
Bosch heeft inmiddels meer dan twintig
jaar ervaring met het creëren van de ultieme beleving tijdens evenementen in de entertainmentindustrie. In de afgelopen twee
decennia heeft oprichter Scheij gewerkt
met alle groten der aarden. Als 21-jarige
werd hij al ingezet bij een serie optredens
van Phil Collins, toen bleek dat de zanger
noodgedwongen moest overstappen op
een ander lichtplan.

Allround en veelzijdig

Unieke ontwerpen door
technologische innovaties
De wereld van lichtdesign is constant in beweging, met dank aan de technologische
innovaties die elkaar steeds sneller opvolgen. De groeiende mogelijkheden bieden Basz
Design de uitdaging om telkens tot een nieuw en verrassend ontwerp te komen.
BAS SCHEIJ
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In de jaren daarna vloog Scheij de wereld
rond met artiesten als Afrojack, André
Rieu en Dimitri Vegas & Like Mike. In 2009
richtte hij Basz Design op, waarmee hij en
een dozijn freelancers festivalorganisaties,
clubeigenaren, artiesten en bedrijven helpen met het ontwikkelen van concepten
voor en uitvoeren van licht- en setdesigns.
Grootste pluspunt, volgens klanten: de
veelzijdigheid van Scheij en zijn medewerkers. “Nederlanders beheersen vaak meerdere disciplines”, aldus de oprichter. “Daar
ben ik zelf ook een voorbeeld van: ik ben
gestart vanuit de technische uitvoerende
kant, met het opbouwen en afbreken van
producties. Daarna heb ik als projectleider
en projectmanager bij heel veel shows het

licht gedaan, om mij vervolgens te ontwikkelen in het operaten en ontwerpen van
shows. Die ervaring zorgt ervoor dat ik bij
het ontwikkelen van een concept ook direct kan nadenken over de technische
haalbaarheid ervan. Dat wordt op prijs gesteld door onze klanten.”

Mondo*dr
De designs van Basz Design worden niet
alleen gebruikt tijdens optredens of op
festivals. Steeds vaker wordt het bedrijf
ook gevraagd het lichtplan en het stagedesign te ontwikkelen en uit te voeren
voor bedrijfspresentaties of tv-programma’s zoals MindF*ck in AFAS Live. Onlangs
won Scheij de Mondo*dr award, een bekende prijs in de internationale entertainmentwereld, voor het complete ontwerp
van de nachtclub Elements in Beijing.
“Het idee was dat ik alleen het lichtdesign zou maken. Maar de eigenaar van de
club vond dat ontwerp zo mooi dat hij de
interieurdesigner heeft afgezegd en ons
het complete interieur heeft laten ontwerpen, van de VIP-tafels tot de toiletten.
Waar je normaal in een club licht en video
inpast in een bestaand ontwerp, werkten
we nu andersom. Daardoor is de club één
geheel.”

Azië als werkterrein
De komende jaren ligt de focus van Basz
Design voornamelijk op het buitenland,
met speciale aandacht voor Azië. “Die regio is booming. Er is daar veel aandacht
voor de wijze waarop iets eruit ziet, zeker
in China. Basz Design is daar betrokken
geweest bij het ontwerp van verschillende
clubs die binnenkort geopend worden.” ◾
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