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Drie echtgenotes, een moeder,  
een dochter, een vrouwelijke 
matroos uit de 17e eeuw en 
een vrouwelijke marinier van nu: 
ziedaar de zeven vrouwen van 
zeebonk Michiel de Ruyter die in 
het Marinemuseum in Den Helder 
samen het verhaal vertellen van 
een van Hollands grootste zeehel-
den.

In de ‘belevingstentoonstelling’ 
belandt de bezoeker op een  inter-
actieve manier in een verhaal dat 
heen en weer deint tussen de 17e 
en 21e eeuw. Vooral de mens ach-
ter Michiel komt boven water. 

Ruimtelijk geluid en lichteffecten 
spelen een belangrijke, sfeer-
versterkende rol in de presentatie. 
De wind is voelbaar. En de zeven 
vrouwen zijn aanwezig als pratende 
portretten.

Zeven zeeën, zeven vrouwen
Hun hoofden hangen vrij in de 
ruimte, zodat het publiek er om-
heen kan lopen. 

Moetwil en van Dijk adviseerde, 
leverde en installeerde de audio-
visuele hardware: videoprojectoren, 
elektronische schakelklokken voor 
het automatisch aan- en uitscha-
kelen van de videoprojectoren, 
doorzicht projectieschermen met 
aan twee zijden beeld (voor de pra-
tende portretten), onderhoudsvrije 
programmeerbare MPEG spelers, 
audioversterkers, luidsprekers, 
synchronisatie-units t.b.v. synchroni-
seren MPEG spelers met aansluiting 
voor infraroodsensor. MP3 spelers, 
multimediacomputers, 17-inch TFT 
monitoren en goboprojectoren. 

Opdrachtgever : Carillon audiovisuele 
communicatie i.s.m. Perspekt Studio’s, 
Haarlem

Neuzen in damestassen
Damestassen zijn niet van gis-
teren. Al aan het einde van de 
middeleeuwen duiken ze op 
in het straatbeeld. Het Tassen-
museum Hendrikje biedt in het 
nieuwe pand aan de Herengracht 
in Amsterdam een verrassende 
blik in de geschiedenis  van dit 
damesdomein. Met een collectie 
van meer dan 3500 voorwerpen, 
tassen en accessoires raak je er 
niet snel uitgeneusd.

Moderne techniek helpt ons een 
beter licht te werpen op het tas-
sengebeuren. Op verschillende 
plekken laten beamers presentaties 
zien. Dat gebeurt o.a. met een 
speciale projectieverf gewoon op 
de muur. 
Bezoekers kunnen bovendien op 
twee plaatsen een keuze maken uit 
het filmaanbod met behulp van 

plasmaschermen en panelen met 
daarin vandaalbestendige startdruk-
knoppen. 

Moetwil en van Dijk adviseerde, 
leverde en installeerde de audio-
visuele hardware: beamers en 
multimedia computers geschikt 
voor museale toepassingen en de 
muurverfprojecties. 

Ook het programmeren van de mpeg
spelers, het encoderen van de AVI-be-
standen, de aluminium drukknoppane-
len en het verrijdbare projectiemeubel 
met portable beamer en projectie-
scherm werd door Moetwil en van Dijk 
verzorgd. 

Opdrachtgever : 
Tassenmuseum Amsterdam i.s.m. interieur-
architect Elisabeth van Dusseldorp-Röntgen
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Een inspirerende kijk op een veel-
zijdige stad, zo zou je de tentoon-
stelling ‘Inspiratie Rotterdam’ in 
het Historisch Museum Rotterdam 
kunnen omschrijven. Je ziet de 
stad door het oog van topfoto-
grafen en filmers. Stilstaande en 
bewegende beelden van de men-
sen en de plekken die Rotterdam 
tot Rotterdam maken. 

Doeltreffend toegepaste techniek 
zorgt ervoor dat de bezoeker de 
stad echt ervaart.
Zo is er een presentatie die tot 
leven komt door vier doorzichtpro-
jectieschermen die in een vierkant 
staan opgesteld. De bezoeker kan 
er onderdoor lopen en boven hem 
of haar ontvouwt zich het spektakel.
Elders worden twee computeraan-
gestuurde videoprojecties op door-

zichtschermen samengevoegd. Voor 
de kijker is het vanzelfsprekend één 
geheel. Op de benedenvloer is een 
bijzondere bewegende fotopresen-
tatie. De bezoeker loopt tussen vier 
grootbeeld plasmaschermen en staat 
letterlijk en figuurlijk midden in het 
fotoverhaal. 

Moetwil en van Dijk adviseerde, lever-
de en installeerde. Er kwamen onder 
meer zes videoprojectoren, vier 32-
inch monitoren, vier vandaalbesten-
dige hoofdtelefoons met versterkers, 
4 DVD spelers, een synchronisatie-unit 
voor de besturing van drie diaprojec-
toren en twee luidsprekers met een 
audioversterker. Alles functioneert 
volautomatisch.  

Opdrachtgever :
Historisch Museum Rotterdam

Rotterdam is wél te filmen

In Dordrecht is Intree geopend. 
Hier vind je een compleet beeld 
van stad en regio. Bezoekers wor-
den geïnspireerd en uitgedaagd 
door interactieve opstellingen, 
multimediale presentaties en on-
verwachte Dordtse schatten. 

Vanzelfsprekend komt daar de nodi-
ge audiovisuele hardware bij kijken. 
Bijvoorbeeld voor het technisch 
vormgeven van een opmerkelijke 
plattegrond van Dordrecht waarbij 
de elf wijken elk hun eigen tele-
foonhoorn hebben die een uniek 
verhaal laten horen bij het opne-
men. Elders is de plattegrond van 
de stad zelfs in 10 bij 10 meter op 
de grond afgebeeld en kan je door 
over de kaart te lopen de verschil-
lende stadsgeluiden ervaren. In het 
theater staan acht plasmaschermen 
die een heuse Dordtse soundscape 
laten zien. Dankzij in de tribune 
gemonteerde inbouwluidsprekers 
sta je ook midden in het geluid. En 
tenslotte worden op een tekentafel 
videofilms vertoond van nieuwe 
projecten in Dordrecht. 

Moetwil en van Dijk adviseerde 
over de aanpak van verschillende 
installaties. Natuurlijk werd de au-
diovisuele hardware ook geleverd en 
geïnstalleerd. Een greep: de klassieke 
telefoonhoorns met haak inclusief 
relais met besturingskabels en voe-
ding. Onderhoudsvrije MP3 spelers, 
hoofdtelefoonversterkers, de pro-
grammering van de MP3 spelers en de 
100 Volt audioversterker met luidspre-
kers. De videoprojector met kleefbaar 
projectiedoek op de tekentafel. De 
ingebouwde trackerball’s met druk-
knopbediening werden eveneens door 
Moetwil en van Dijk verzorgd.

Opdrachtgever : 
Tinker imagineers BV, Utrecht

De deur naar Dordt
  Een onthaal voor toeristen, woningzoekers, ondernemers en inwoners

foto’s: Henk van der Kroon / HMR

Moetwil en van Dijk
levert professionele audiovisuele 

apparatuur en diensten

Maatwerk is ons specialisme

Of het nu gaat om de levering van een beamer, 
het verzorgen van een eenvoudige presentatie 

of een groot interactief project met combinaties 
van beeld, geluid, licht, projecties en speciale 

besturingen…..
... bij Moetwil en van Dijk bent u altijd in beeld.

Apparatuur
•	 beamers	en	toebehoren	waaronder	lampen	en		
 bevestigingssystemen
•	 plasmaschermen,	videomonitoren,	data-	 	
 monitoren, touchscreens, LCD displays en 
 projectieschermen
•	 solid	state	video,	solid	state	audio	en	
 DVD spelers
•	 audio-	en	luidsprekersystemen,	(draadloze)		
 microfoonsystemen
•	 licht	en	lichtstuursystemen
•	 interactieve	zuilen,	computers,	besturings-
 systemen en custom made elektronica
•	 modificaties,	interfaces	en	supplies

Diensten
•	 advies	apparatuurkeuze	en	ontwerp
 complete systemen
•	 installatie	apparatuur
•	 preventief	onderhoud	en	reparatie
•	 programmering	showcontrol
•	 diverse	facilitaire	diensten
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