
De essentie
Van waterconcept tot totale lasershow en van CO2 rook-

pluim tot een mega vuurspuwende vulkaan; in de wereld 

van Mirage is creativiteit de essentie van het bestaan.  

“Iedereen kan effecten inkopen en leveren. Het verschil zit 

hem in het professioneel toepassen hiervan. Dat doet een 

beroep op je kennis en ervaring. Je moet scherp en alert 

zijn en zeker ook toezicht houden op de veiligheid.” Een 

gesprek met Roel van Elferen, eigenaar van de Mirage. 

Zo kan het ook.
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Creatief met special effects: 
   welkom in de wereld van 
       



Als er één ongeschreven regel is voor de organisatoren 
van festivals en evenementen dan is het wel dat de bezoe-
kers een unieke beleving, een onvergetelijke ervaring, ge-
boden moet worden waarbij ze zich geen moment mogen 
vervelen. Totaalshows met een duizelingwekkend aantal 
hoogtepunten moeten hiervoor zorgen. Variatie en conti-
nue vernieuwing zijn noodzakelijk om de bezoeker van 
nu tevreden te houden en een volgende keer terug te laten 
komen. Dit sluit naadloos aan op de passie van Mirage. 
“Steeds meer opdrachtgevers vragen om een creatieve 
inzet van de effecten.” vertelt Roel. “Daar zijn wij blij mee 
want het biedt ons de ruimte om steeds verder te ontwik-
kelen. Zo hebben we onlangs een mega vulkaan samen-
gesteld waarbij de combinatie van gassen een ongekend 
spectaculair effect opleverden. We gebruikten propaan 
voor het creëren van enorme vlammen en CO2 voor het 
produceren van de rook en de uitbarsting van de vulkaan. 
Stikstof stuwde rook en vlammen hoog de lucht in. Een 

compleet nieuwe applicatie. Bij ons werkt het zo dat wij 
vooraf overleggen met de opdrachtgever wat de wensen 
zijn. Aan de hand daarvan gaan we iets ontwikkelen. 
We gebruiken vaak bestaande hardware, maar grijpen 
iedere uitdaging aan om nieuwe bijzondere effecten te 
creëren. Het voordeel dat wij hebben, is dat we alle dis-
ciplines zelf in huis hebben. We kunnen een show be-
denken en hebben ook de kennis van alle producten. Dat 
komt de show ten goede.”  

             “Steeds meer opdrachtgevers 
        vragen om een creatieve inzet van 
  de effecten”



In 2002 begon Roel van Elferen, na zijn studie opto- 
techniek, Mirage. Een laserbedrijf pur sang, voor alle 
denkbare evenementen. Nog steeds hoort Mirage bij de 
topaanbieders van lasershows in Nederland. Of het nu 
voor een groot festival is, om een bedrijfsevenement of 
een productpresentatie gaat, Mirage neemt iedere uitda-
ging aan. In 2006 kocht Roel zijn eerste CO2 jet. Dit 
markeerde het beginpunt van een gestage groei in de 
special effects branche. Een groot klantenbestand met 
klinkende festival namen (denk aan Dreamfields, WiSH, 
Emporium, Paaspop, Neverland, etc.) klopt inmiddels bij 
Mirage aan voor de creatieve special effects. Ook het 
samenwerken met andere partijen schuwt Mirage niet 
wanneer dat in het belang van de opdrachtgever is. Zo 
ontwikkelde men samen met het reclamebureau een con-
cept voor Desperados en faciliteert Mirage de uitvoering. 
Mirage creëert shows voor opdrachtgevers tot ver over 
de grens. Van Nederland, België, Duitsland en Italië tot 
Korea aan toe. Van op tijdcode geprogrammeerde shows 
tot live ondersteuning en eindspektakel. Roel: “80% van 

het werk tijdens een festival is live, handwerk. Samen met 
het team om je heen kies je hét moment voor de effecten. 
Dat moet samenvallen met de muziek, het licht en het de-
cor. Tegenwoordig zijn veel aankondigingen van DJ-sets 
op tijdcode voorgeprogrammeerd. Met een vast intro en 
afsluiter, de rest is live. Een evenement of festival heeft 
altijd wel een eindshow. In onze studio programmeren 
we deze. We hebben daar de mogelijkheid om álle be-
trokken disciplines bij elkaar te brengen en de show te 
visualiseren. We kunnen de verschillende partijen samen-
voegen in één beeld en laten zien hoe het er in de praktijk 
uit komt te zien.” 



In beweging
De Nederlandse dancescene is wereldwijd een trendset-
ter. De groei is explosief. Roel: “De festivalbranche is ook 
tijdens de crisis redelijk intact gebleven. De mensen willen 
toch hun uitje. Waar het aanbod vroeger beperkt was 
en iedereen gewoon ging, ongeacht de programmering, 
worden nu zoveel evenementen georganiseerd dat de 
festivals bezoekers moeten gaan lokken. Met een sterke 
line-up van artiesten en een unieke, verfrissende show. 
Wat beweegt de bezoeker? Het uniek en persoonlijk ma-
ken van een festival maakt het verschil. Standaard is er 
al voldoende. De branche blijft daarom in beweging. De 
live-tak is in opmars, met veel ruimte voor creativiteit. ”
 

Veiligheid is belangrijk
Waar (veel) mensen samenkomen, staat veiligheid voor-
op. Organisatoren van festivals en evenementen hebben 
dan ook te maken met complexe regelgeving hiervoor. De 
special effects, en dan met name de vuur- en rookeffecten, 
nemen hierbinnen een bijzondere plaats in.  Om de een-
voudige reden dat gewerkt wordt met brandbare of ver-
stikkende gassen (propaan, CO2, stikstof). Professionele 
ondernemingen onderscheiden zich op dit terrein, omdat 
ze over de know-how beschikken en alles onder contro-
le hebben. Roel: “Veiligheid is in onze wereld enorm 
belangrijk. We moeten doorlopend scherp zijn, alert, 
en toezicht houden. Op de apparatuur, op het gebruik. 
Ieder risico wordt door ons zo goed mogelijk afgedekt. 
We maken alleen gebruik van professionele, maximaal 
beveiligde apparatuur en hebben daarnaast onze eigen 
veiligheidsystemen. Maar ook moeten, bijvoorbeeld, de 
gasflessen bij ons vast staan. De bundels die Jewagas 
levert, bieden ons hiervoor echt uitkomst.”

“Het uniek en persoonlijk 
        maken van een festival 
                    maakt het verschil.”



Het eerste contact met Jewagas stamt uit 2012. Destijds bestelde ik 
30 flesjes CO2. Tegenwoordig komt het voor dat we meer dan 10 
areas voorzien van effecten op een dag en dan is een duidelijke 
fantastische samenwerking essentieel. Natuurlijk word ik wel eens 
benaderd door andere leveranciers, maar wat ik zoek is universele 
kwaliteit, zodat ik niets anders hoef te doen dan die gasfles gewoon 
aansluiten. Dat vind ik enkel bij Jewagas. Maar nog belangrijker is 
hun flexibiliteit. Als de nood aan de man is, kan ik zelfs in het week-
end terecht. Op zo’n moment telt maar één ding en dat is het gas 
geleverd krijgen.” aldus Roel van Elferen.   

Flexibele samenwerking


