
Het zal niemand zijn ontgaan.
Diergaarde Blijdorp heeft met het
Oceanium een attractie van wereldfor-
maat in huis. Bezoekers maken, wan-
delend over de zeebodem, een ontdek-
kingsreis langs de wereldzeeën.
Daarbij stuiten ze, behalve op haaien,
ook op enkele DVD-presentaties van
Moetwil en van Dijk. In een ‘scharrel-
rots’ zit een monitor verborgen. Door
één van de schelpen op de rots te ope-
nen kan de bezoeker veel te weten
komen over de voedselketen in het
dierenrijk. 
De walvisexpositie biedt onder meer
een DVD-presentatie over de werking 

van sonar en een programma over de
walvisvaart, dat automatisch opstart
als een bezoeker langsloopt. 
Elders kan men verschillende soorten
dolfijnen leren kennen. Eén druk op de
knop en een model van een dolfijn
licht op, terwijl tegelijkertijd het
geluid van het betreffende dier te
horen is.
Moetwil en van Dijk produceerde de
DVD presentaties en het klank- en
lichtspel, gaf advies en leverde en
installeerde de apparatuur. 

Opdrachtgever:
Diergaarde Blijdorp / Rotterdam

In mei 2000 is HollandRama geopend.
Hier kunnen bezoekers een virtuele
reis door de cultuurgeschiedenis van
Nederland maken. In de wachtruimte
staan diverse audiopresentaties én een
aantal, aan elkaar gekoppelde, DVD-
presentaties. Het wachten wordt zo
een aangename, onderhoudende erva-
ring. Moetwil en van Dijk produceerde
de presentaties en leverde en instal-
leerde de apparatuur.

Opdrachtgever:
Theo Braams Vormgeving en Realisatie /
Heinenoord 
Nederlands Openluchtmuseum / Arnhem

Het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
levert drinkwater aan circa 1,2 miljoen
mensen. Het bezoekerscentrum van
DZH in duingebied Meijendel maakt
bezoekers duidelijk hoe dit gebeurt.
Sinds kort kunnen de gasten ook meer
te weten komen over de flora en fauna
van het voor de drinkwatervoorziening
zo belangrijke duingebied. Via een
gebruiksvriendelijk touchscreen maakt
het publiek kennis met de planten en
vogels van het duinlandschap. De
geluiden van de vogels zijn bovendien
te horen. De bezoeker kan na het
doorlopen van deze interactieve com-
puterpresentatie als een echte kenner
de duinen in.  
Moetwil en van Dijk produceerde de
interactieve multimedia presentaties
en leverde de computer(multimedia)
apparatuur.

Opdrachtgever:
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland / Voorburg

Moetwil en van Dijk duikt onder!

Digitale duinflora en -fauna
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In de nieuwe vleugel van het Van Gogh
museum in Amsterdam is een bijzonde-
re tentoonstelling over de Parijse kun-
stenaarswijk Montmartre in de periode
1875-1905 te zien. Kunstenaars, schrij-
vers, musici en acteurs ontmoetten
elkaar rond het einde van de 19e eeuw
in cafés, waar zij samen werkten aan
boeken, theater en muziek.
De tentoonstelling heeft een speelse
inrichting, waarbij de bezoeker zich
waant in de café’s van het vroegere
Montmartre, onder meer door een 
levendige audiotrack die over 8 luid-

Het Mariniersmuseum is opnieuw inge-
richt en verrijkt met een aantal interac-
tieve attracties. Zo zijn er nieuwe DVD-
presentaties over Nieuw-Guinea, cere-
monieel  en terreurbestrijding. In een
andere opstelling vinden we vijf tele-
foons. Zodra iemand in de buurt komt,
gaat een van de telefoons rinkelen. Als
de bezoeker de hoorn opneemt, zijn  
grappige en ontroerende verhalen te
horen van mariniers in den vreemde.
Maar er valt elders nog meer te belui-
steren. Door onder een traditionele 
marinierstrom te gaan staan en deze
over het hoofd te trekken, kan het
publiek kennismaken met de muziek
van de Marinierskapel. 
Moetwil en van Dijk adviseerde, produ-
ceerde de DVD-presentaties, bedacht
de custom-made elektronica en lever-
de en installeerde de apparatuur.

sprekers wordt afgespeeld. Aan de mu-
ren hangen prenten, tekeningen en
affiches. Eén van die ingelijste beelden
‘beweegt’: door middel van videopro-
jectie is hier een film te zien over het
schaduwtheater.
Moetwil en van Dijk produceerde de
DVD- en audiopresentatie. Daarnaast
werd, zoals gewoonlijk advies gege-
ven, en de benodigde apparatuur gele-
verd en geplaatst. 

Opdrachtgever: 
Waac’s Design / Rotterdam
en Studio Roozen / Amsterdam

Opdrachtgever:
Mariniersmuseum / Rotterdam

De riddertijd spreekt sterk tot de ver-
beelding van kinderen. Die verbeel-
ding komt nu tot leven in het
Legermuseum in Delft. Door het doen
van opdrachten, interactieve compu-
terspellen en het bekijken van film-
beelden kruipen jongens en meisjes in
de huid van ridder Roderik en
Jonkvrouw Mathilde. Spelenderwijs
leren ze hoe je ridder kon worden,
wat er gebeurde bij een toernooi en
hoe een familiewapen is opgebouwd.
Bij ‘Ridder Roderik, een middeleeuws
avontuur’ kunnen kinderen ook een
eigen wapenschild uitprinten, een
kruisboog spannen en tot ridder
geslagen worden. 
Voor deze tentoonstelling leverde en
installeerde Moetwil en van Dijk de
grootbeeld videoprojectie-, audio- en
computer(multimedia)apparatuur. 

Opdrachtgever:
Koninklijk Wapen- en Legermuseum / Delft

voor grote en kleine projecten
Moetwil en van Dijk levert een totaalpakket
op het gebied van professionele audiovisu-
ele en multimedia presentatietechnieken.
Moetwil en van Dijk adviseert, verzorgt pre-
sentaties en levert technische apparatuur
op maat.
Bij Moetwil en van Dijk kunt u terecht voor
zowel één enkel apparaat als een complete
interactieve computerpresentatie.

PRESENTATIES
- (interactieve) DVD- en computer-

presentaties
- banddia- en fotopresentaties, klank- en 

lichtspelen
- speciale mixed media effecten 
- facilitair (editen audio, scannen dia’s/2d) 

APPARATUUR
verkoop, verhuur, technische service

- video, dvd, dia, audio
- (multimedia) computers
- elektronica-op-maat 

(ontwerp en productie)
- besturingssystemen
- modificaties en suppliesMoetwil en van Dijk

Gooimeer 1 
2993 RJ Barendrecht

Artistieke tijdmachine in Van Gogh Museum

In de huid
van Ridder Roderik
en Jonkvrouw Mathilde

Interactieve Mariniers

telefoon 0180-629211
telefax 0180-628580
mobiel 06-53750824 

email mail@moetwilenvandijk.nl 
website in de maak

Moetwil en van Dijk


