
Let There Be Light en BLUE MOON 
vliegen samen de zomer in!

The word is out: BLUE MOON en Let There Be Light bundelen de krachten om 

uw zomerevenement van net dat tikkeltje extra te voorzien. De twee bedrijven 

vullen elkaar naadloos aan en mixen een goede portie creativiteit met een 

efficiënte, audiovisuele uitwerking.

We spraken met Nickolas en Thomas, respectievelijk Productions Manager bij 

BLUE MOON en zaakvoerder bij Let There Be Light over hun nieuwe, uitdagende 

samenwerking.

01 www.ltbl.be | www.bluemoon.be

Dag Thomas en Nickolas. Vertel! 
Wat houdt deze samenwerking exact in? 

Nickolas: Met de samenwerking spelen we in op elkaars sterktes. Let There 

Be Light zal de creatieve concepten voor sfeerverlichting uitwerken, terwijl BLUE 

MOON de evenementen van technische en operationele zuurstof zal voorzien. 

Met die combinatie zien we een ideale match tussen onze beide bedrijven.

Thomas: We willen niet simpelweg ‘licht verhuren’, maar echt een sfeer 

creëren. Voorbeelden van wat we doen, illustreer ik altijd graag aan de hand van 

Pinterest foto’s. Wanneer je de resultaten van de zoekterm “romantic wedding” 

bekijkt, kom je eigenlijk terecht op wat we  kunnen aanbieden als evenemen-

tenconcept. De BLUE MOON crew zorgt ervoor dat de droom uitgewerkt wordt 

en alles ook tot in de puntjes tot zijn recht komt.
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Waar ligt de ‘added value’ van deze samenwerking? 

Nickolas: Ik denk dat de samenwerking vooral een goed huwelijk tussen 

techniek en decoratie betekent. De ‘added value’ van BLUE MOON zit 

in de aanbieding van het totaalpakket. Naast de sfeerverlichting van 

Let There Be Light, kunnen klanten bij ons terecht voor de volledige 

audiovisuele ondersteuning van hun evenement. Dat kan gaan van 

stroomverdeling voor catering tot DJ installaties en het uitlichten van 

bomen. Het totaalplaatje is een optie, maar natuurlijk geen must! 

Alles start met een idee. Daarom zal Let There Be Light het eerste 

aanspreekpunt zijn voor klanten. 

Thomas: Inderdaad. Bij de opstart van een project helpen we graag 

met de uitwerking van een creatief evenementenconcept. Naast het 

conceptuele is er natuurlijk nog een heel ander luik om een evenement 

te doen slagen. De mensen die me goed kennen, weten dat ik structureel 

niet de sterkste ben (lacht). En dat is toevallig net iets waar BLUE MOON 

in uitblinkt: structuur en efficiëntie.

Nickolas: Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, Thomas (lacht).

Die service zit al goed! Wat zijn de nieuwigheden 
in de markt die jullie aanbieden? 

Thomas: We proberen ons vooral te onderscheiden door het 

gebruik van specifiek materiaal. We vertalen elementen vanuit de 

interieurwereld naar eventmateriaal. Zo zetten we bijvoorbeeld 

bepaalde designlampen in tenten. Op die manier tillen we de 

high-end evenementen op tot dat hogere niveau.

Nickolas: We hebben ons gefocust op de dingen die vandaag 

heel populair zijn. Dat resulteert in vijf concrete sfeerpakketten. 

Die gaan van een gezellige bohemian stijl, tot een modern 

pakket met designlampen, zoals Thomas al aanhaalde. Er is 

voor ieder wat wils. Ik nodig iedereen die interesse heeft uit om 

onze pakketten te bekijken. Klanten met een andere sfeer voor 

ogen, helpen we ook altijd graag met projecten op maat.

Voor meer info of vragen over uw project, kan u terecht bij hello@ltbl.be
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