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Van openluchtmusical tot 
middeleeuwse burcht

In tegenstelling tot de klassieke schilder hebben standen- en 
decorbouwers het doorgaans iets rustiger in de zomermaanden. 
Dat was dit jaar wel even anders, kregen we te horen bij Techni 
Quartz dat zich heeft gespecialiseerd in de verdeling van stand- en 
decorbouwverven. Festivals, speciale events, filmdecors,… de klan-
ten van het bedrijf uit Temse realiseerden de afgelopen maanden 
flink wat opdrachten.

Een drukke zomer 
“We zijn inderdaad de hele zomer lang druk bezig gebleven”, vertelt Peter Daeninck. 
“Meestal leveren we in de warmere maanden materialen voor één of twee film- en tv-
producties, dit jaar waren er dat een achttal, waaronder de nieuwe film van F.C. De 
Kampioenen, het filmepos ‘Emperor’ in Gent en het tweede seizoen van de fictiereeks 
‘Cordon’ (VTM). Ook voor de decors van twee Franse films werden onze verven gebruikt. 
Verder noteerden we ook special events zoals de burcht voor de drie weken durende 
show rond de 160ste verjaardag van Katoen Natie. We hebben voorts ook verven en 
decoratieve materialen geleverd voor de decorbouw van festivals zoals Laundry Day 
en Tomorrowland, waar bijvoorbeeld het hoofdpodium, Dream Village en de loketten 
met onze producten werden geschilderd, en de openluchtmusical ‘The Story of Sacco & 
Vanzetti’ aan het Donkmeer in Overmere. We vermelden als referentie ook graag het 
Belgische paviljoen op Expo 2015 in Milaan en het Middelheimmuseum in Antwerpen. 
Veel van onze klanten waren, en zijn nog steeds, met zeer uiteenlopende projecten 
bezig. Zij leveren meteen het bewijs dat onze verven heel flexibel zijn en in verschillende 
omstandigheden kunnen worden toegepast.”

Middeleeuwse burcht
Eén van de meest opvallende projecten was het decor van het feest van Katoen Natie. 
“Filmdecorbouwer Kurt Loyens (Decosfeer), die eerder al decors bouwde voor (onder 
meer) de Belgische, Nederlandse als Amerikaanse ‘Loft’, ‘Vermist’, Windkracht 10’, 
‘Matroesjka’s’ en ‘Van Vlees en Bloed’, kreeg er de opdracht een enorme middeleeuwse 
burcht te bouwen. Drie weken lang ontving Katoen Natie elke dag 350 gasten in een 
werkelijk schitterend decor. Het event werd afgesloten met een gigantisch personeelsfeest 
in de vorm van een familiedag die 5.000 genodigden over de vloer kreeg.”
Een blik op het fotomateriaal van de befaamde ‘burcht’ die ondernemer Fernand Huts 
voor de 160ste verjaardag van zijn logistiek bedrijf liet bouwen, leert ons dat het pro-
ject niet in een handomdraai kon geklaard worden. Wij staken even ons licht op bij de 
decorbouwer zelf. “De basis burcht is opgebouwd uit zeecontainers die voorzien wer-
den van houten panelen. Deze basis werd dan bekleed met pvc vellen (‘sheets’) die we 
op voorhand hebben gemodelleerd en ter plaatse hebben afgewerkt met structuurverven 
van Techni Quartz. Om het juiste effect te creëren hebben we gewerkt met verschillende 
over elkaar heen geplaatste lagen Lithox kwartsverf, samen goed voor +/- 3.000 kg verf, 
die we naargelang het beoogde doel met zand hebben bewerkt, gepatineerd, enz. Ook 
‘gewone’ decorverven op waterbasis, zoals Frescolithe en Putop voor de blinkende vlak-
ken, en zowel matte als blinkende vernissen werden toegepast om de gigantische burcht 
er zo natuurgetrouw mogelijk te laten uitzien.”

Tweede leven
De kans is zelfs groot dat de burcht een tweede leven krijgt als decor voor een film die 
zich deels afspeelt in het 16de-eeuwse Antwerpen. “De mensen achter het project zijn al 
een kijkje komen nemen en waren enthousiast. Als alles naar wens verloopt, starten de 

opnames in het voorjaar van 2016 
en kunnen we de burcht, aange-
vuld met een middeleeuws straatje, 
nog een keer gebruiken. Als dat het 
geval is, doen we zeker opnieuw 
beroep op de verven van Techni 
Quartz, waarmee we al zo vaak 
succesvol hebben gewerkt.”
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