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Jubileumkijkers
Ter gelegenheid van het 525-jarig
bestaan trakteert onze nationale
zeemacht op de tentoonstelling
‘Marine in de Kijker’ in het Helderse
Marinemuseum.
Dat gebeurt op een opvallende manier. In de zalen van het museum
staan een aantal imposante kijkers
opgesteld. Deze kijkers kunnen worden gericht op voorwerpen die vernieuwende ideeën uit het maritieme
verleden verbeelden. Vervolgens
start in de kijker een korte film. Bij
elkaar geven de kijkers een aardig

inkijkje in de innovatieve geschiedenis van onze krijgsmacht te water.
Want op het gebied van scheepsbouw, communicatie en wapentechnologie is onze marine nu dus al
weer 525 jaar toonaangevend.
Moetwil en van Dijk bouwde in elke
kijker een 7-inch videoschermpje in
met een HD-videospeler, een audioversterker en twee kleine inbouwspeakers en custom made besturing.
De bezoeker kan zelfs van taal wisselen. Zodra de bezoeker de kijker
richt op een object, ziet hij in werke-

heid een foto daarvan, waarna de
film start.
Moetwil en van Dijk was ook actief in
de introruimte van het museum. Een
42-inch videoscherm met HD-speler,
audioversterker, inbouwluidsprekers
en keuzeknoppen zijn daarvan het
tastbare resultaat. Bovendien plaatste het bedrijf in de tunnel nog eens
6 drukknoppen, 3 telefoonhoorns en
versterkers als uitbreiding op de tentoonstelling.
Opdrachtgever:
Perspekt Studio’s, Haarlem

Barneveld beleven
Hier krijgt de bezoeker met behulp
van touchscreenmonitoren, geluidsfragmenten en grootbeeldvideoprojectie een levensechte indruk van
onder meer de geschiedenis van
wonen, werken en geloven in de regio Barneveld.
Moetwil en van Dijk adviseerde over
de aanpak en leverde en installeerde
alle hardware voor de audiovisuele
en interactieve toepassingen.
Museum Nairac in Barneveld heeft
een metamorfose ondergaan.
De monumentale boerderij ‘De
Brouwerij’ is opnieuw ingericht en
uitgebreid met twee expositiezalen in een moderne aanbouw achter het bestaande gebouw.
De omvangrijke collectie brengt de
geschiedenis van het Veluwse dorp
en de streek mooi in beeld. Er zijn
nu 11 nieuwe, interactieve themakamers ingericht.

Er zijn schermen ingebouwd in o.a.
een tafel, een oude lessenaar en
een muur. Er is videoprojectie verzorgd van een film met het verhaal
over een bekende Barneveldse familie. Moetwil en van Dijk verzorgde
ook de techniek voor een audiopresentatie met aanlichtingen van een
harnas.
Opdrachtgever: Gemeente Barneveld/
Veluws Museum Nairac en Osingadesign
bno, Amsterdam i.s.m. Heijmerink Wagemakers Vormgeversatelier, Nieuwegein

In een rijtuigie...
Het beroemde liedje ‘In een rijtuigie…’ van Annie M. G. Schmidt kun
je nu echt ervaren. Alleen gaat
de reis nu niet ‘helemaal naar
Vinkeveen’, zoals het liedje beweert,
maar naar de stad Groningen.
Het rijtuigmuseum in Leek laat je
nu beleven hoe het was om in de
19e eeuw per koets van Leek naar
Groningen te reizen. Je ervaart hoe
comfortabel het was en hoe je de
paarden moest mennen. En dankzij
de moderne techniek krijgen we zelfs
de beelden, geluiden en geuren van
toen op onze virtuele reis mee.

Jong en oud kunnen met terugwerkende kracht als koetsier plaatsnemen op de bok.
Om die ervaring te recreëren leverde en installeerde Moetwil en van
Dijk veel technische hulpmiddelen.
Het gaat daarbij onder meer om een
videoprojector, een PC, luidsprekers
een audioversterker en elekronische
besturing. Er is onder meer een trilmodule aan de koets bevestigd. Via
de teugels gaat er een signaal naar
de PC als de koets ‘van de weg’
raakt en dan gaat de koets trillen.

De techniek voor de soundscape
zorgt ervoor dat je met behulp van
vele speakers in de 40 meter lange
zaal ervaart dat de paarden van
voor- na achteren galopperen.
Verder is er in een bestaande koets
een beeldscherm gebouwd die is
gekoppeld aan een solid state player. De bijbehorende speakers zijn
onopvallend weggewerkt in een koffer
die bovenop de koets staat.
Opdrachtgever:
Heijmerink Wagemakers Vormgeversatelier, Nieuwegein i.s.m. Kiss the Frog, Delft,
Karel Buijn en Donald Janssen vormgeving
en Nationaal Rijtuigmuseum, Leek

Amazing Amazonica!

Blijdorp heeft er in meerdere opzichten een attractie bij van internationale allure. Onder de noemer
‘Amazonica’ kun je sinds kort in
hartje Rotterdam naar het ZuidAmerikaanse Amazonegebied.
Direct bij binnenkomst wordt de
dierentuinbezoeker ondergedompeld in de tropische warmte van de
planten- en dierenwereld van het
grootste regenwoud ter wereld. Het
publiekspad loopt langs rivieroevers
met tropische beplanting en heerlijk
geurende bloemen. Vanaf een grote
zandbank, middenin de rivier, is het
leven in- en om het water te aanschouwen. Je komt ogen en andere
zintuigen tekort om de vlinders,

piranha’s, gifkikkers, rivierschildpadden, anaconda’s, hagedissen en vogels te ervaren.
Om de Amazone aan de Maas tot leven te wekken is de nodige techniek
onontbeerlijk. Moetwil en van Dijk
verzorgde monitoren, HD-videospelers en drukknoppanelen voor diverse
opstellingen in verschillende ruimtes.
Ook de levering, plaatsing en aansluiting van de geluidsinstallatie voor
de omgevingsgeluiden en de spraakversterking voor het toespreken van
groepen bezoekers is door Moetwil
en van Dijk, in nauwe samenwerking
met New Media Concepts, verzorgd.

In de gehele ruimte zijn daarvoor
verscheidende 100 Volt luidsprekers
geplaatst. Er is ook een opstelling
met een grote (42-inch) videomonitor met drukknoppen waarmee het
publiek een keuze kan maken uit 4
films. De films staan op een geheugenkaartje in een solidstate videospeler.
Opdrachtgever:
Diergaarde Blijdorp, Rotterdam

Een nieuwe Romeinse invasie

Schrik niet, maar zo’n 1600 jaar
nadat de Romeinen de lage landen
verlieten zijn ze terug! Dit keer
wordt er geen land veroverd maar
is er een wereld van informatie te
winnen.
Het mobiele informatiecentrum
MobiLimes zet de Romeinse invloeden in dit deel van de wereld letterlijk en figuurlijk op de kaart. Limes
(uitgesproken als lie-mes) is Latijn
voor ‘grens’ en ‘pad’. In Nederland
liep de grens van het oude Romeinse rijk van ca. 57 voor tot 400 na
Christus van Katwijk via de oude
Rijn

Christus van Katwijk via de oude
Rijn langs Arnhem naar Duitsland.
De tentoonstelling laat aan een
breed publiek zien wat de Romeinen
ons gebracht hebben en wat er zich
rond de ‘Limes’ heeft afgespeeld.
En moderne, interactieve technieken laten zien dat de invloeden van
toen vandaag nog voelbaar zijn.
In de nieuwe, op maat gebouwde,
verrijdbare schaftwagen verzorgde
Moetwil en van Dijk de minibioscoop.
Op een 32-inch videomonitor gekoppeld aan een solidstate HD

speler en een drukknoppaneel kun
je onder meer een film over de Bataven selecteren. Bezoekers nemen
plaats op drie stoelen in de vorm
van zuiltjes en horen het filmgeluid
via vandaalbestendige hoofdtelefoons uit het plafond. Zo stoort het
geluid andere bezoekers niet.
Moetwil en van Dijk verzorgde ook
de hardware voor het ‘kids’-gedeelte: op touchscreen monitoren kunnen de jongste bezoekers diverse
Limes-games spelen.
Opdrachtgever:
communicatiebureau Podium, Utrecht

Heiligenbeelden in beeld en geluid
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Nu de kerken langzaam leeglopen
is het belangrijk het rijke erfgoed
te koesteren. Zo is een beroemde,
door architect Pierre Cuypers ontworpen, kerk in Vorden op passende wijze omgetoverd tot het heiligenbeeldenmuseum Kranenburg.

Hier kunnen bezoekers de wijding
en devotie van het Rijke Roomse
leven aanschouwen in beelden van
heiligen. En na de verbouwing kan
dat in de nieuwe presentatie- en
ontmoetingsruimte nog beter. De
heiligenbeelden zijn nu niet alleen

in het echt te bezichtigen, er kunnen
ook documentaires over worden getoond.
Moetwil en van Dijk leverde en installeerde de audiovisuele apparatuur voor de filmzaal: een videoprojector, het ophangsysteem voor de
videoprojector en het bedieningspaneel. Ook de HD solidstate videospeler, de audioversterker en de
luidsprekers werden door Moetwil
en van Dijk geleverd. De aanwezige
films werden bovendien geschikt gemaakt voor gebruik in de HD speler.
Opdrachtgever:
Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg,
Vorden
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Maatwerk
als specialisme
Diensten
• advies apparatuurkeuze
(van één enkel product tot complete audiovisuele systemen)
• technisch ontwerp audiovisuele installatie
• installatie (plaatsen en aansluiten) audiovisuele apparatuur
• onderhoud en reparatie audiovisuele apparatuur
• ontwerp, levering en programmeren showcontrol
• diverse facilitaire diensten
Video-apparatuur							
• LCD / DLP videoprojectoren / beamers (4:3 of 16:9, 180˚ of 360˚)
• full-HD
• 3D projectie
• short throw projectie
• vloerprojectie
• holografische projectie (Pepper’s Ghost)
• monitoren (LCD, plasma en LED)
• single-user en multi-user touchscreens (4:3 en 16:9)
• multi-user touchtafels
Audio-apparatuur
• luidsprekers (in- en opbouw)
• versterkers en microfoons
• bestuurbare audiospelers
• luisterhoorns en hoofdtelefoons
• gericht geluid
Randapparatuur en toebehoren		
• besturingssystemen voor o.a. showcontrol en DMX lichtbesturing
• projectie-objectieven en projectielampen
• bevestigingssystemen voor projectie-apparatuur en monitoren
• projectieschermen (opzicht, doorzicht, hol, bol, cilinder en 3D)
• projectiefolie
• elektronica op maat (ontwerp en productie)
• publieksdetectiemiddelen en vandaalbestendige drukknoppen
• interfaces voor audiovisuele apparatuur
• informatiezuilen
• computers: geassembleerd op specificatie
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Raadhuisstraat 2 • 4021 EH Maurik • Telefoon 0344 - 689134
mail@moetwilenvandijk.nl • www.moetwilenvandijk.nl

Gemeentemuseum het
Hannemahuis Harlingen

Marinemuseum
Den Helder

Bezoekerscentrum Dunea
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