
 
 

 

“Origin”, ‘s werelds meest indrukwekkende 
ondergrondse spektakel! 

 
PERSBERICHT 

 
 

Sinds de zomer van 2018 wacht de bezoekers van de beroemde Grotten van Han 

een grote verrassing. In de immense Wapenzaal, in het hart van de Grot, wordt 

“Origin” gespeeld, een gloednieuwe klank- en lichtshow van Luc PETIT. Deze 

bekende podiumkunstenaar werkte spektakels uit voor onder meer Franco 

Dragone en Disney.  

 
 

De kers op de taart 
 
Dankzij de volledig nieuwe ledverlichting ontsluieren de Grotten zich als nooit tevoren. Je komt 

er terecht in een betoverde en magische ondergrondse wereld, met grootse zalen en 

mysterieuze galerijen.  

In het midden van de Grot bevindt zich de indrukwekkende Wapenzaal, die gehuld wordt in de 

schijnwerpers van een nieuw klank- en lichtspektakel. Hiervoor worden de nieuwste 

technologieën van video-mapping en lasers gebruikt. Voor het uitwerken van dit grandioze 

klank- en lichtspektakel heeft het Domein van de Grotten van Han beroep gedaan op de 

beroemde spektakelmaker Luc Petit. Deze goochelaar van de podiumkunsten combineert alle 

disciplines en gebruikt daarbij de meest innovatieve technologieën om bij elke show een 

verrassende sfeer te creëren. Voor deze gelegenheid heeft Luc Petit zich omringd met de 

beste artiesten: de scenograaf Marie-Jeanne Gauthé, gespecialiseerd in het ontwerpen en 

produceren van geprojecteerde video’s en mapping, Light Designer Koert Vermeulen, die 

eerder al creaties maakte voor Puy du Fou, op de Brusselse Grote Markt en op de Parijse 

Champs-Élysées en tot slot de componist Benoît Chantry, muziekcomponist van alle soorten 

genres. 



 
 

 

 
Een reis doorheen de tijd naar de oorsprong van alles 

 
Het Domein van de Grotten van Han ligt in het hart van een ongerept natuurgebied. Je vindt 

er sporen terug van de geschiedenis van onze wereld. De rotsen werden door de eeuwen 

heen geslepen door het water, de grotten herbergen mysterieuze galerijen en zalen. De 

fossielen op de muren zijn een herinnering aan de tropische oceaan die er ooit was… 

"Origin" vertelt dit verhaal en dompelt de bezoeker onder in een opeenvolging van 

verschillende magische werelden die doen terugdenken aan de oorsprong van onze wereld 

en de Grot, van de big bang tot aan de lokroep van het heelal, via de onderzeese wereld en 

het planten- en dierenrijk…  

Deze volledig nieuwe show is geïntegreerd in het normale bezoek aan de Grot van Han. 

 
De ontwerpers: 
 

• Luc Petit: Artistiek Directeur (Décrocher la Lune, Nocturnales dans les cathédrales) 

• Anne Roelandt: Productiedirecteur (Luc Petit Création) 

• Emmanuel Dufoing: Project Manager (Luc Petit Création) 

• Koert Vermeulen: Lichtontwerper (ACTLD.com) 

• Marie-Jeanne Gauthé: Mapping ontwerper (Festival de Lyon) 

• Benoit Chantry: Componist 

• David Huyvaert: Geluidstechnicus 

• Inytium: Technische installatie 

• De teams van het Domein van de Grotten van Han en van Luc Petit Création 

  



 
 

 

 

 
Enkele cijfers… 

 

• 420 uur werk voor de installatie van het materiaal 

• 1800 meters kabels 

• 36 lampen 

• 4 hoge definitie videoprojectors 

• 2 lasers 

• 7200 Watt geluidssterkte 

 

 

 

 

Contact: 
 

Kim DE LESCLUZE, Verantwoordelijke Pers Vlaanderen/Nederland 

kdl@grotte-de-han.be  •  +32 (0)485 02 62 56 
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