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Stagebrothers bouwt zelf decors, stands en interieurs 
voor klanten uit onder meer de televisie-, theater- en 
� lmwereld. Het bedrijf moet inspelen op het feit dat 
opdrachtgevers steeds minder wil betalen voor decors 
die hetzelfde e� ect moeten creëren, zegt directeur 
Robin de Rijk. “Vroeger werd alles handgeschilderd 
en -gedecoreerd, tegenwoordig werken we meer met 
print.” De mooiste stages die hij zich voor de geest kan 
halen, zijn alle drie medeontwikkeld door zijn bedrijf.

1.  Guus Meeuwis - 
Groots Met Een Zachte G (2009)
 “Het modulaire systeem waarmee gewerkt werd, was 
nog nooit eerder zo gedaan. Het betrof stalen frames, 
waar panelen en led-verlichting als het ware ingeklikt 
werden. Op die manier werden complete gevels en 
torens opgebouwd. De geprinte aluminiumpanelen 
gaven een heel realistisch e� ect. De snelheid waarmee 
het decor werd opgezet, in slechts drie dagen, was ook 
uniek.”
2.  Marco Borsato - Wit Licht (2008)
 “Een decor met een aantal bijzondere elementen. De 
vorm bijvoorbeeld, gecombineerd met een enorm 
aantal leds dat in de vloer geïntegreerd was.”
3. X Factor (2008)
 “Opnieuw een combinatie van decor, licht en het 
gebruik van leds. En de drie bewegende panelen in de 
vorm van een X, die zorgden voor een grootse opkomst 
van de deelnemers.”

Sinds hij in 2006 festivalmanager werd van North Sea 
Jazz, bezoekt Jan Willem Luyken minder megashows dan 
toen hij nog hoofd marketing en communicatie was bij 
Mojo Concerts. “In die tijd heb ik zoveel pracht en praal 
gezien, dat ik des te meer waardering gekregen heb voor 
eenvoud.”

1.  Massive Attack - 
100th Window (2003
“De band trad op in de HMH met alleen een lichtkrant 
achter zich. Daar werden lokale nieuwsberichten op 
getoond, die werden verweven in videobeelden. Dat, in 
combinatie met hun elektronische muziek, maakte een 
enorm spannend geheel.”
2. Live Aid, Hyde Park Londen (1985)
“Talloze bands speelden op één dag in een met 200.000 
mensen volgepakt Hyde Park. Het podium bevatte een 
draaiende schijf, verdeeld in kwarten, elk met een eigen 
backline. Zo werden de bands als het ware doorgedraaid, 
met tussendoor indrukwekkende beelden over de 
situatie in Afrika, tussenstanden, enzovoort.”
3. AC/DC - Black Ice (2009
“Natuurlijk had het decor megalomane elementen, 
zoals die huizenhoge pop en een trein die opeens kwam 
binnenrijden. Maar de basisopzet was heel simpel: een 
drummer, twee microfoons aan de zijkanten en een 
frontmicrofoon, met een enorme Marshall-muur erachter. 
Op Angus Young na bleef de band het hele concert op de-
zelfde plaats, wat een heel opgeruimde indruk maakte.”

Elk jaar fotografeert Paul Bergen bij tweehonderd 
concerten. “Zeshonderd liedjes in totaal dus”, grapt 
hij, verwijzend naar het feit dat de regeltjes steeds 
strenger worden. Daarom nam hij onlangs een 
principiële beslissing: “Ik fotografeer niet meer vanaf 
lange afstanden, als je de artiest niet beeldvullend 
kunt krijgen.”

1. U2 - Elevation (2002)
“De band had een sober, open podium met daar-
omheen alleen een catwalk in de vorm van een hart. 
Tijdens het derde concert riep Bono de fotografen 
spontaan de catwalk op. Stond ik in ineens met mijn 
groothoeklens bovenop de artiest te fotograferen. 
Dat gaf een heel bijzonder e� ect.”
2.  Kane, De Kuip (2008)
“Soms krijg je de gelegenheid om op het podium te 
fotograferen. Als je vanuit de pit fotografeert, maakt 
iedereen eigenlijk dezelfde (vele) foto’s. Vanaf het 
podium volg je als een hyena je prooi en kies je je mo-
ment. Zo leg je veel meer van de sfeer vast. Memorabel 
was het moment dat Dinand met een fakkel over het 
podium ging lopen. Mooie beelden leverde dat op.”
3. Paradiso (grote zaal)
“Paradiso is een schitterend decor, ongeacht de 
optredende artiest. Een oude kerk, met die gebrand-
schilderde ramen… ongetwijfeld de uniekste zaal van 
Europa. Ook grote artiesten komen daar het best tot 
hun recht.”

Van megalomanie tot eenvoud
Geluid, licht, sfeer, de vorm van de dag… het kan een voorstelling maken of breken. Maar wat écht 
in het geheugen blijft hangen, is het podium. Een korte rondvraag naar de indrukwekkendste 
decors aller tijden.
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